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ABSTRAK
Bangsa Indonesia bercita-cita memiliki hukum pidananya sendiri. Oleh karenanya Bangsa Indonesia sedang melakukan pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebab pembentukan RUU-KUHP Nasional, selayaknya memuat nilai-nilai hukum adat dan hukum agama agar bisa efektif dan selaras dengan kesadaran hukum yang ada pada masyarakat.
Rumusan masalah yang didapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah gambaran umum ketentuan hukum sanksi adat Addab Se Jako dalam masyarakat adat Tidore di Maluku Utara?; (2) Seberapa jauhkah ketentuan hukum sanksi adat Addab Se Jako masih berlaku atau diterima dalam masyarakat adat Tidore di Maluku Utara saat ini?; dan (3) Bagaimanakah relevansi sanksi adat Addab Se Jako dalam pembaharuan hukum pidana nasional?.
Penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer berupa wawancara langsung dan data dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris. Dengan membandingkan pidana badan dalam pengaturan dan pelaksanaannya di lapangan.
Sanksi adat Addab Se Jako merupakan pidana badan (corporal punishment) yang berlaku di Mareku, Kota Tidore Kepulauan.Ketentuan Hukum sanksi adat Addab Se Jako di Tidore hanya terbatas pada tindak pidana minuman keras (khamar) dan narkotika atau zat adiktif lainnya.. Lain halnya dengan pidana badan di Malaysia dan Nanggroe Aceh Darussalam yang diancamkan pada banyak jenis kejahatan dan pelanggaran. Setelah lama mengalami kevakuman, sanksi adat Addab Se Jako diberlakukan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2001 di Kelurahan Mareku, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. 
Sanksi adat Addab Se Jako merupakan salah bentuk pemenuhan kewajiban adat sebagaimana Pasal 100 Konsep KUHP Baru tahun 2012 yang juga merupakan salah satu jenis pidana tambahan. Terkait dengan itu maka sanksi adat Addab Se Jako masih relevan dengan hukum pidana nasional di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Sanksi adat Addab Se Jako, 


ABSTRACT
The Nation of Indonesia aspires to have its own criminal law. Therefore, the Indonesian are conducting national criminal law reform  which is oriented to the basic values of Indonesia. The reform of the concept of Indonesian Criminal Code (RUU-KUHP) should be contained by the customary and religious based of true values of Indonesia, in order to become more effective and work in harmony with the living law in the society.
Several issues that will be analyzed in this research are: (1) How is the general description of the sanction of the Addab Se Jako which is the customary law in the Tidore’s indigenous community of the North Maluku? (2) How is the validity of the Addab Se jako customary law are still acceptable in the Tidore’s indigenous community of the North Maluku at present time? And (3) How is the relevance of customary sanctions Addab Se Jako in the national criminal law reform?
The research on this thesis has take a place in Tidore Islands of North Maluku Province. All data in this study were obtained from the primary data in the form of interviews and field studies, while the secondary data were obtained from the literature. The obtained data were analyzed by using descriptive-qualitative method. The approach method in this thesis is using normative-juridical approach and empiric-juridical approach, by comparing the regulation of corporal punishment and it’s application on the society.
The sanction of the Addab Se Jako customary law is corporal punishment that applies in Mareku, Tidore Islands. The provisions of Addab Se Jako customary law sanctions in Tidore has only confined to the crime of consuming liquor (Khamar) and narcotics or other addictive substances. Another case in Malaysia and Nangroe Aceh Darusalam whom brought corporal punishment for many types of crimes and offense. After a long period of vacuum, Addab Se Jako customary sanctions was imposed back on Thursday, May 24, 2001 in the Mareku Village, Tidore Islands, North Maluku Province.
Addab Se Jako customary sanctions as the fulfillment of the customary liability as article 100 of the Newest Concept of the Indonesian Criminal Code 2012 (Konsep RUU-KUHP 2012) which is also one of additional punishment types. Based on the mentioned hence, Addab Se Jako customary law sanctions are still relevant for the foreseeable future of national criminal law.
Key Word :	Criminal law reform, Addab Se Jako customary sanction
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BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Disadari atau tidak bahwa kehidupan manusia diatur oleh hukum, dimulai sejak proses kelahiran sampai kematian seorang manusia. Hukum mewujudkan dirinya dalam kehidupan manusia yang bersifat pribadi-sosial, mulai dari kehidupan bermasyarakat secara lokal, nasional hingga pada tataran pergaulan intenasional. Pada hakikatnya hukum lahir dari pengalaman sehari-hari para individu dalam masyarakat. Pengalaman hidup ini tidak hanya berlangsung dalam hitungan hari tetapi sampai berabad-abad.
Permasalahan hukum merupakan suatu permasalahan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia yang berperadaban dimanapun manusia tersebut berada. Oleh karenanya hukum senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakatnya, hal tersebut disebabkan karena hubungan timbal balik yang erat antara hukum dan masyarakat.
Hukum timbal balik tersebut, membuat hukum dalam proses kehidupan manusia menampakkan diri dalam berbagai bentuk peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di Negara Republik Indonesia dikenal beberapa jenis hukum tidak tertulis atau biasa dikenal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang cakupannya begitu luas. Diantaranya tercakup hukum agama, hukum adat, hukum lokal, hukum pribumi dan hukum kebiasaan.
Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang tentunya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Perbedaan inilah yang menunjukan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini disebut local genius atau local prudencia atau kearifan-kearifan lokal. Kebudayaan inilah kiranya yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, hukum bangsa Indonesia dengan hukum bangsa lain. Hukum khas bangsa Indonesia adalah Hukum Adat.
Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Jumlahnya ratusan, sehingga kebudayaan dan hukumnya pun beraneka ragam. Mpu Tantular memberikan sebuah konsep yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi yang demikian, disebut Bhinneka Tunggal Ika,Tan Hanna Dharma Mangruwa. Dominikus Rato, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Indonesia), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hal. 2 
Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam penerapannya melahirkan hukum pidana adat yang tidak dapat dipisahkan dari perwujudan kebudayaan bangsa Indonesia. Perwujudan tersebut, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi kekayaan dan kebanggaan nasional.
Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 B ayat (2) dinyatakan dengan tegas bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan IV, PS, Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta, 2002, Hal.24; Demikian pula dalam Pasal 28 I ayat (3) dinyatakan bahwa, Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban Ibid, hal. 51.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025, hukum adat sebagai suatu kearifan lokal dalam pembaharuan hukum nasional diakui dan dihormati. Selain itu, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan Pembangunan Nasional.
Selayaknya pembentukan hukum pidana Indonesia harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Hukum pidana pun selayaknya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Oleh karena itu, ide pembentukan hukum pidana nasional harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia seperti pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari masyarakat yang bersangkutan. Senada dengan hal tersebut, Sudarto mengemukakan bahwa: Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 62-63 
Suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak ia kehendaki dan mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi (yang negatif) yang berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya tergantung dari pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya. Kita mengetahui bahwa W.v.S kita ini tidak mungkin mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia secara penuh, karena tidak dibuat oleh kita sendiri. Hal ini terlihat apabila diperhatikan pendapat-pendapat yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1973 di 3 (tiga) daerah ialah Aceh, Bali dan Manado, perihal pengaruh agama terhadap hukum pidana, maka akan tampak keinginan-keinginan sebagian dari masyarakat yang belum tertampung di dalam W.V.S... Hukum pidana sebagai sistem sanksi, memberikan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikhendaki oleh masyarakat itu. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana sesuatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu.
Barda Nawawi Arief, menerangkan bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Penerbit Pustaka Magister, Undip Semarang, 2011, hal. 43 Menurut Muladi, bahwa hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hal. 15 
Ide pembentukan hukum nasional seharusnya juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai ini harus bersumber dari hukum adat dan hukum agama yang telah lama ada, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hukum adat dan hukum agama inilah yang seharusnya menjadi bahan baku yang memperkaya dan memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum nasional yang lebih berorientasi pada rasa keadilan dan kepribadian bangsa Indonesia yang masyarakatnya bersifat komunal dan majemuk.
Pembaharuan hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia terhadap hukum pidana warisan kolonial Belanda sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Semangat untuk menggantikan KUHP dengan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an merupakan suatu keharusan, seperti yang terungkap dalam Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang termuat dalam Resolusi Butir IV yaitu: Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal. 6
Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa. Dan lebih lanjut ditegaskan dalam resolusi butir VIII yaitu; unsur-unsur agama dan hukum adat dijalankan dalam KUHP.
Dari Resolusi Seminar Hukum Nasional tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa upaya pembaharuan KUHP haruslah tetap memperhatikan hukum adat sebagai bahan hukum dalam rangka pembentukan Sistem Hukum Nasional. Hal ini juga kembali ditegaskan dalam Laporan Simposium Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang diadakan di Semarang bahwa: Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hal. 37
Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bagsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan niali-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut di hukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.
Semangat pembentukan hukum yang sesuai dengan hukum adat dan hukum agama ini juga terungkap dalam hasil Seminar Hukum Nasional IV pada tahun 1979 tentang Sistem Hukum Nasional yang disebutkan antara lain: a) sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat indonesia. e)... hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional. Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 33
Bertolak dari hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum tidak boleh mengabaikan eksistensi hukum adat dan hukum agama yang ada di dalam masyarakat. Hukum adat bukan hanya sebatas bahan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional tetapi juga merupakan salah satu sumber hukum pidana.
Pembentukan dan pembaharuan hukum pidana nasional harus berupaya untuk menyelaraskan antara nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar adanya kesadaran hukum masyarakat. Kesesuaian antara nilai-nilai tersebut dengan produk perundang-undangan merupakan jaminan peraturan tersebut dapat berlaku efektif dan diterima oleh masyarakat.
Perhatian akan pentingnya hukum adat selama ini masih jauh dari harapan, nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat atau hukum adat tidak dapat tersalurkan dengan baik dan digali serta digunakan dalam praktek-praktek peradilan pidana selama ini. Sehingga dampaknya yang timbul adalah kasus-kasus yang tidak sesuai atau bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dimasyarakat, karena ukuran dari suatu perbuatan itu dikatakan tercela hanya menggunakan konstruksi berpikir dari Pasal 1 KUHP. Sebagai contoh  terlihat dalam kasus “pemotongan bambu”” di Magelang, Jawa Tengahhttp://www.merdeka.com/peristiwa/kades-mediasi-kasus-pemotongan-bambu-gagal-dilakukan.html" http://www.merdeka.com/peristiwa/kades-mediasi-kasus-pemotongan-bambu-gagal-dilakukan.html 
http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/2-terdakwa-kasus-bambu-bebas-warga-magelang-cukur-gundul-massal.html" http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/2-terdakwa-kasus-bambu-bebas-warga-magelang-cukur-gundul-massal.html 
http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/2-terdakwa-kasus-bambu-bebas-warga-magelang-cukur-gundul-massal.html" http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/2-terdakwa-kasus-bambu-bebas-warga-magelang-cukur-gundul-massal.html , meskipun masih banyak kasus-kasus yang lain seperti kasus Nenek Minah, kasus Basar dan Kholil (pencurian semangka) di Kediri dan lain-lain.
 Bahkan secara tragis bisa dikatakan hukum adat telah terbunuh oleh bangsanya sendiri melalui Pasal 1 KUHP Pasal 1 KUHP mengatur mengenai asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli. Pengabaian nilai-nilai dan hukum yang hidup dimasyarakat menyebabkan resistensi masyarakat terhadap produk perundang-undangan. Sejalan dengan hal itu, dengan ungkapan yang cukup dramatis Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “ nilai-nilai hukum adat/ hukum yang hidup didalam masyarakat telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperoleh dari bekas penjajah (yaitu lewat pasal 1 KUHP/WvS)”. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Op.cit.,  hal. 55 Sikap penolakan ini merupakan akumulasi pertentangan nilai-nilai dan kesadaran hukum masyarakat. Peraturan perundangan-undangan tidak lebih hanya sebatas produksi legislatif yang tak bisa diterapkan karena legislatif menjadikan dirinya sebagai pabrik peraturan perundang-undangan dan kalaupun dilihat secara seksama ada kesan ketidaksinkronan dengan perkembangan masyarakat.
Hal ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak terhadap masyarakat hukum adat. Sebagai contoh dihapuskannya Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja pasca Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, dihilangkannya azas hukum adat dari hukum adat perkawinan misalnya azas monogamy pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah pun seolah-olah memiliki hak mutlak dan pemegang penuh kekuasaan atas penentuan eksistensinya. Legitimasi formal dari pemerintah dan sikap ketidakberpihakan ini turut memberikan andil dalam rusaknya tatanan hukum adat dan nilai-nilai tradisional. Tatanan hukum adat menjadi sistem hukum yang termarjinalkan bahkan sengaja ditenggelamkan sehingga tak dianggap penting dalam sistem hukum nasional.
Berangkat dari uraian di atas, studi ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengangkat nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat adat Tidore sebagai salah satu bahan hukum dalam upaya pembentukan dan pembaharuan hukum pidana nasional. Studi ini sangat diperlukan ditengah pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebab pembentukan RUU-KUHP Nasional, selayaknya memuat nilai-nilai hukum adat dan hukum agama agar bisa efektif dan selaras dengan kesadaran hukum yang ada pada masyarakat.
Masyarakat adat Tidore, adalah komunitas masyarakat adat yang berasal dari  Maluku Utara. Masyarakat adat Tidore juga merupakan salah satu komunitas adat dari sekian banyak masyarakat adat yang terdapat di Maluku Utara yang masih memegang tradisi adat dan nilai-nilai keislaman yang cukup kuat serta selalu dipertahankan secara turun temurun ditengah-tengah hegemonitas kehidupan moderenisasi Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. (Lihat Soerjono Soekanto, Sosiologi: suatu pengantar, Rajawali Pers, 1990, hal 331). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dng tuntutan masa kini; pemodernan:.
Salah satu bentuk tradisi dalam masyarakat adat Tidore dikenal dengan istilah Addab Se Jako. Addab Se Jako  adalah salah satu sanksi adat yang disepakati oleh anggota masyarakat adat dan untuk ditaati bersama, apabila seseorang melakukan perbuatan yang dalam pandangan adat disebut delik adat yaitu perbuatan tercela seperti melakukan tindak pidana minuman keras (khamar) dan tindak pidana narkotika atau sejenisnya, maka sanksi Addab Se Jako akan dikenakan kepada pelanggar tersebut dengan cara dicambuk Catatan: Jumlah cambukan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan yang dilanggar oleh pelanggar di dalam masjid selanjutnya para pelanggar disuruh melakukan sumpah adat untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut lagi.
Hal tersebut sangat penting dalam rangka pengembangan hukum adat dan hukum pidana adat, yang merupakan sumber kekayaan hukum pidana nasional. Kekayaan hukum nasional sangat diperlukan dalam pembentukan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat menemukan hukum asli Indonesia. Di samping itu juga, hukum pidana adat merupakan hasil konsensus bersama oleh masyarakat yang secara histiroris, politik, dan budaya memiliki kekuatan mengikat yang luar biasa dalam mengatur kehidupan masyarakat adat setempat.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “EKSISTENSI ADDAB SE JAKO MASYARAKAT ADAT TIDORE DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”
PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut :
	Bagaimanakah gambaran umum ketentuan hukum sanksi adat Addab Se Jako dalam masyarakat adat Tidore di Maluku Utara?
	Seberapa jauhkah ketentuan hukum sanksi adat Addab Se Jako masih berlaku atau diterima dalam masyarakat adat Tidore di Maluku Utara saat ini?
	Bagaimanakah relevansi sanksi adat Addab Se Jako dalam pembaharuan hukum pidana nasional?




TUJUAN PENULISAN
Dengan merujuk pada perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini pun diarahkan:
	Untuk mengetahui dan mengkaji gambaran umum ketentuan hukum Addab Se Jako dalam masyarakat adat Tidore di Maluku Utara.
	Untuk mengetahui dan mengkaji berlakunya atau diterimanya ketentuan hukum sanksi adat Addab Se Jako dalam masyarakat adat Tidore di Maluku Utara saat ini.
	Untuk mengetahui dan mengkaji relevansi Addab Se Jako dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

MANFAAT PENELITIAN
Secara Teoritis
Hukum pidana adat yang tersebar di berbagai daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terlalu banyak dikaji atau diteliti oleh kalangan para akademisi hukum pidana, sehingga referensi-referensi tentang hukum pidana adat diberbagai daerah di Indonesia khususnya di daerah Maluku Utara masih sangat kurang. Dari data yang diperoleh dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), penelitian tentang hukum adat di Maluku Utara hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, penelitian dengan judul Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat di Maluku Utara kerjasama BPHN dengan Universitas SAM RATULANGI Manado pada Tahun 1984/1985 (Laporan Akhir Penelitian). Kedua, penelitian dengan judul Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat di Maluku Utara kerjasama BPHN dengan Universitas SAM RATULANGI Manado pada Tahun 1986/1987 (Laporan Penelitian Lanjutan). Dari kedua penelitian tersebut terlihat lebih terfokus pada hukum adat perdata, karena pembahasan tentang hukum pidana adat hanya dibahas pada bagian hukum delik dengan jumlah 2 halaman. Di samping itu juga pernah dilakukan penelitian oleh Tim Peneliti dari Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Soa Sio Tidore serta Pengadilan Negeri Tobelo di bawah bimbingan Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman dengan judul Masalah-Masalah Hukum Perdata pada tahun 1974 dan 1979. Dari data yang diperoleh dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) penelitian tentang sanksi Addab Se Jako belum pernah dilakukan, namun 2013 sedang dilakukan perencanaan pembuatan monografi tentang Hukum Adat di Maluku Utara. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba untuk menambah kontribusi atau sumbangsih ilmiah terhadap hukum pidana adat di Maluku Utara serta menambah informasi yang lebih konkrit dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional. 
	Secara Praktis

Hukum pidana adat merupakan kajian yang masih belum terlihat kontribusinya secara nyata dalam praktek hukum selama ini. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran kepada para aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan pada umumnya dan penanggulangan kejahatan khususnya di daerah Kota Tidore Kepulauan.
KERANGKA PEMIKIRAN
Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy)
Dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy), Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu: Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 3
	Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 
Dalam kesempatan lain Sudarto mengungkapkan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. ibid Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.  Marc Ancel, Social Defence, 1981, hal. 38 Berangkat dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”.  G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, Kluwer, Deventer, 1969, hal. 57 
Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa dalam melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat suatu perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Yang termasuk di dalam perencanaan tersebut ialah disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana akan tetapi juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar. Salah satu bagian dari politik kriminal, maka kebijakan apa yang selama ini ditempuh (what is) dan kebijakan bagaimana yang seharusnya ditempuh oleh pembuat undang-undang (what ought to be) dalam menetapkan suatu sanksi pidana, termasuk pidana penjara yang merupakan masalah yang selama ini belum pernah dilakukan. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dalam Pidana Penjara, Op.cit., hal. 2 Usaha pencegahan kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat tidak saja merupakan tugas dari aparat penegak hukum pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat pelaksana pidana yang menggunakan hukum pidana sebagai senjata utama, tetapi juga menggunakan sarana-sarana yang bukan penegakan hukum pidana. Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Kriminal, Bahan Kuliah Politik Kriminal Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, tanpa tahun, hal. 2 
Negara dalam mengatur warganegaranya melalui kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, apalagi penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum, karena menurut Packer, bahwa sanksi pidana harus digunakan secara providently and humanely, agar sanksi pidana bisa menjadi penjamin utama bagi warganegara dalam menjalankan aktivitas tanpa rasa takut akan pelanggaran hak-haknya sebagai warga negara oleh negara, namun sanksi pidana juga sekaligus menjadi ancaman utama manakala digunakan coercively dan indiscriminately. Herbert L.  Packer The Limits Of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968, hal.366 Hal ini karena sanksi dalam hukum pidana merupakan sanksi yang negatif, oleh karena itu hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Mengingat dari sifat pidana itu, yang hendaknya diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai. Sudarto, Op.cit., hal. 22
Oleh karenanya, hukum pidana hendaknya digunakan dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggungjawab, hukum pidana harus digunakan pada track yang seharusnya atau dengan kata lain bahwa hukum pidana digunakan untuk mencapai tujuan (goals) yang seharusnya hendak dicapai yaitu social welfare dan social defence.
Dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara integral melalui sarana penal policy maupun melalui sarana non-penal policy. Oleh karena hukum pidana bukanlah merupakan satu-satunya sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Disamping itu pula, faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan berada diluar hukum pidana itu sendiri, bahkan hukum pidana yang seharusnya menjadi sarana untuk mencegah kejahatan justru dapat menjadi faktor yang dapat menimbulkan kejahatan karena mempunyai keterbatasan atau kelemahan.
	Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum), Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Op.cit., hal. 29 hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonialisme yang perlu diperbaharui atau direorientasi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai sentral bangsa Indonesia yaitu aspek sosiofilosofik, sosiopolitik dan sosiokultural. Selain itu karena menonjolkan paham individualism, liberalism dan individual right. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP. Op.cit., hal. 11 Menurut Barda Nawawi Arief, perbedaan nilai/ kepentingan inilah yang tidak mustahil dapat menjadi faktor timbulnya ketidakpuasan dalam praktek penegakan hukum. Bahkan dapat pula menjadi faktor penyebab timbulnya korban (faktor victimogen) maupun timbulnya delik/kejahatan lain (faktor criminogen). Ibid, hal. 15
Usaha untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat selama ini tidak dilakukan secara serius, bahkan, dengan ungkapan yang cukup dramatis Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “ nilai-nilai hukum adat/ hukum yang hidup didalam masyarakat telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperoleh dari bekas penjajah (yaitu lewat pasal 1 KUHP/WvS)”. Ibid, hal. 55
Pembaharuan hukum pidana apabila dipandang dari sisi sistem hukum (legal system) yang terdiri dari legal substance, legal structure dan legal culture, maka pembaharuan sistem hukum pidana meliputi: pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana dan pembaharuan budaya hukum pidana. Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 1-2 Dalam bidang pembaharuan subtansi hukum pidana meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (KUHP dan UU diluar KUHP) hukum pidana formil (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana. ibid
Urgensi pembaharuan hukum pidana dilakukan berdasarkan pada 3 (tiga) alasan mendasar diantaranya: Sudarto, Op.cit., hal. 62-63 
	Alasan bersifat politik, adalah wajar bahwa Negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan suatu kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukannya sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan.
	Alasan bersifat sosiologis, adalah suatu KUHP merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak ia kehendakidan mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi negatif yang berupa pidana. Ukuran dalam menentukan perbuatan mana yang dilarang, tentunya tergantung dari pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya. Bahwa W.v.S yang digunakan sekarang bukanlah merupakan cerminan dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia, karena pada dasarnya tidak dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. 
	Alasan bersifat praktis, adalah bahwa teks resmi dari W.v.S meskipun menurut UU No. 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” adalah bahasa belanda. Dapat diperhitungkan bahwa para penegak hukum termasuk hakim yang dapat memahami bahasa asing tersebut makin lama makin sedikit. Sehingga tidak mustahil dapat menimbulkan penafsiran yang menyimpang dari makna yang aslinya.


Selain pendapat Sudarto di atas, Muladi menambahkan alasan perlunya pembaharuan di bidang hukum pidana yaitu alasan adaptif. KUHP nasioanal di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. 
Pembaharuan hukum pidana juga dilatarbelakangi oleh tuntutan nasional dan tuntutan  internasional. Hal ini terlihat dalam beberapa seminar hukum nasional ke-I sampai seminar hukum ke-VIII dan konvensi hukum nasional. Catatan: lihat Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional (Ke-I s/d VIII) Dan Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011 Pula terdapat dalam kencendurungan internasional seperti yang terlihat dalam kongres PBB yang diselenggarakan lima tahun sekali mengenai “The Prevention of crime and the Treatment of Offenders” yang sering menyatakan bahwa selama ini dibeberapa negara (terutama di negara bekas jajahan yang mengimpor hukum dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat “obsolete and unjust” (telah usang dan tidak adil) serta “outmoded and unreal” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kenyataan).  Menurut kongres PBB bahwa sistem hukum pidana di beberapa negara yang mengimpor hukumnya dari hukum asing tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Bahkan kondisidemikian oleh kongres PBB bisa menjadi faktor terjadinya kejahatan (a contributing factor to the increase of crime) bahkan hal ini bisa kriminogen. Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 36-37
Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum nasional, khususnya dibidang hukum pidana merupakan agenda dalam politik hukum Indonesia. Usaha ini harus dilakukan secara konsisten, sistemik, integral dan berkelanjutan. Gagasan pembaharuan sebagai upaya rekonstruksi dan restrukturisasi sistem induk hukum pidana nasional (KUHP) merupakan suatu agenda yang harus diwujudkan.
Eksistensi Hukum Adat
Hukum adat merupakan kristalisasi dari nilai-nilai, cita-cita, ide-ide dari masyarakat adat yang memiliki sifat monodualisme, statis sekaligus dinamis. Statis karena bertujuan menuju pada tata keteraturan (order), sedangkan dinamis karena hukum adat selalu mengikuti perkembangan masyarakat atau pantharei.
Dalam proses kelahiran hukum adat, menurut Van Volenhoven, Van Volenhoven, Adatrecht, Jilid 2, 1904, hal. 398 bahwa untuk menentukan sejak kapan hukum adat itu lahir, maka tidak dapat dicari dalam sebuah teori tetapi berdasarkan kenyataan. Apabila hakim menemukan bahwa ada aturan atau norma hukum adat yang dijadikan pedoman untuk berperilaku, dan oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat itu serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa aturan-aturan atau norma-norma itu wajib dipertahankan oleh para ketua adat, kepala suku, atau petugas hukum lainnya, maka aturan-aturan atau norma adat itu bersifat hukum.
Menurut ter Haar Ter Haar, Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Pradnjaparamita, 1960, hal. 15, bahwa hukum adat hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan petugas hukum (fungsionaris hukum) seperti kepala adat, hakim, rapat adat, perangkat desa, dsb yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan. 
Pengakuan akan eksistensi hukum adat secara yuridis-formal diakui dan memiliki dasar hukum dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam beberapa pasal, antara lain:
	Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum. ***) 

Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **) 
	Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) 
	Pasal 32 ayat (1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****) 
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 5 ayat (1) “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Selain aturan-aturan di atas, eksistensi hukum adat juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria.
Masyarakat hukum adat merupakan komunitas sosial yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan wilayah, leluhur. Indonesia merupakan negara yang memiliki karakter masyarakat yang berbeda satu-sama lain. Dengan plurasime budaya, kebiasaan, adat istiadat adalah ciri asli masyarakat Indonesia yang oleh kekayaan tersebut perlu dijaga keeksistensiannya. Hukum adat adalah bagian dari nilai-nilai falsafah bangsa dan cita hukum Pancasila
METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 3  Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, UI-Press, Jakarta, 1990, hal. 43 
Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sahih untuk menjelaskan dan menjawab permsalahan yang ada. Soetandyo Wignyosoebroto, sebuah pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal. 4 Penelitian hukum merupakan segala aktivitas untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 19
	Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, disamping itu juga menggunakan sumber data sekunder yang perolehannya didapat dari bahan-bahan pustaka, sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.
	Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap hukum pidana dan penerapan sanksi pidana adat dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sanksi adat Addab Se Jako pada masyarakat adat Tidore.
	Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di masyarakat adat Tidore dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut  :
	Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma paling dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, peraturan tidak tertulis yang berkaitan dengan masyarakat adat Tidore
	Bahan-bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan pakar hukum, hasil-hasil penelitian, serta jurnal-jurnal ilmiah.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, dan lain sebagainya.
	Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi wawancara dan observasi langsung pada masyarakat adat Tidore, disamping itu juga dilakukan studi kepustakaan atau studi dokumen guna mengumpulkan data-data dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum adat dan pembaharuan hukum pidana.
	Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan dengan sesuatu masalah yang diteliti; dari sinilah lahir kesimpulan-kesimpulan yang bobotnya tergolong komprehensif dan mendalam. Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 272 
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif, dari gambaran umum penerapan sanksi adat Adab Se Jako, kemudian membandingkan ketentuan hukum adat dengan daerah lain Perbandingan dilakukan dengan ketentuan pidana cambuk (Corporal Punishment) yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dilihat dari aspek strafsoort (jenis pidana cambuk), aspek strafmaat (jumlah pukulan cambuk) dan aspek strafmodus (pelaksanaan pidana cambuk). yang spesifik dengan ketentuan hukum adat yang diteliti. Setelah itu menganalisa keefektivitasan dari sanksi Addab Se Jako, selanjutnya dianalisa dari sisi relevansinya dalam pembaharuan hukum pidana nasional.


Sistematika Penulisan
Penyajian sistematika penulisan dibagi empat bab, Bab I menguraikan tentang latar belakang ketertarikan penulis terhadap masalah sanksi adat Adab Se Jako pada masyarakat adat Tidore, perumusan masalah, manfaat-manfaat, dan metode peneltian yang digunakan, Bab II memuat tentang tinjauan pustaka akan diuraikan mengenai hukum adat dan hukum pidana adat, uraian tentang perkembangan pidana dan pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana, kebijakan penggunaan hukum pidana adat dan relevansinya dengan pembaharuan hukum pidana. Bab III akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan gambaran umum ketentuan hukum sanksi adat Addab Se Jako pada masyarakat adat Tidore dan berlakunya atau diterimanya ketentuan hukum Addab Se Jako dalam masyarakat adat Tidore saat ini serta relevansi sanksi adat Addab Se Jako dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Bab IV memuat kesimpulan dan saran.







BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

KONSEPSI HUKUM ADAT
Pengertian dan Istilah Hukum Adat
Manusia pada hakikatnya mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Oleh sebab itu, atas dasar kehendak dan perasaannya menibulkan hasrat untuk hidup dalam suatu masyarakat hukum yang menimbulkan interaksi sosial yang dinamis. 
Perilaku baik yang dilakukan manusia adalah merupakan kaedah-kaedah sebagai pedoman dalam memenuhi kehidupan yang pantas dan wajar dalam hidup bermasyarakat, sebagai akibat dari kehendak manusia untuk hidup bermasyarakat dan berkelompok baik secara religius-magis maupun oleh karena faktor alam dan lain-lain sehingga terbentuklah masyarakat.
Adat merupakan suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan secara terus-menerus), serta dipertahankan oleh para pendukungnya (masyarakat). Kebiasaan tersebut merupakan pencerminan dari jiwa bangsa yang terus berkembang secara evolusi dari abad keabad. Perkembangan ini selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman suatu komunitas adat tersebut untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan suatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan tersebut dianggap sudah tidak fungsional lagi.
Kebiasaan tersebut dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku demi tercapainya tujuan hidup seperti ketentraman, keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, keadilan atau kebaikan bersama. Dalam kebiasaan ini membutuhkan sarana yaitu hukum untuk memaksa agar setiap masyarakat mematuhi, mempertahankan serta menjaga kelestariannya. Oleh karena hukum adat selalu manunggal dengan masyarakat pendukung, sebab dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, seperti yang diungkapkan oleh Cicero seorang ahli hukum yunani dengan ‘ubi societas ubi ius’ 
Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk budaya, ia tidak hanya mempunyai status biologis. sebagai makhluk budaya yang demikian, maka ia mampu menerima isyarat-isyarat yang tidak bisa ditangkap oleh makhluk-makhluk lain seperti hewan dan tanam-tanaman. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 23 
Dengan demikian setiap bangsa atau masyarakat tentu memiliki kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas diri. Ciri khas inilah yang sering disebut dengan local genius atau local prudencia atau kearifan lokal. Kebudayaan inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain termasuk hukumnya. Hukum bangsa Indonesia adalah hukum adat.
Membangun kerangka dasar hukum nasional, perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 189
Hilman Hadikusuma mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari kebhinekaan yang sudah ada sejak zaman Melayu Polynesia sebagai akibat dari berbeda-beda asal keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan, dan masuknya agama-agama besar yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara. Jadi, masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia saat ini berasal dari suku bangsa Melayu Polynesia. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 24
Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksi pada awal abad ke-20an bersamaan waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia) saat itu. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh Snouck Hurgronje Cristian Snouck Hurgronje (8 Februari 1857-26 Juni 1939) adalah orientalis (ahli ketimuran), ahli bahasa Arab dan agama Islam. Hurgronje masuk Fakultas Teologi Universitas Leiden pada tahun 1875 namun kemudian pindah ke Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Arab. Pada 1880 ia meraih gelar doktor sastra Arab. Pada Tahun 1906, saat pulang berlibur ke negeri Belanda, Hurgronje diangkat menjadi guru besar di Universitas Leiden. Tahun 1884 ia pergi ke Mekah untuk mendalami pengetahuan praktis tentang Bahasa Arab dan untuk mengetahui cara berfikir atau pola pikir masayarakat Aceh, karena sudah hampir 300 tahun sejak Belanda di
Hindia Belanda, Aceh belum juga dikuasai. Berkat jasa Hurgronje Aceh akhirnya dikuasai Belanda tahun 1917-1919 hingga kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di Mekah Hurgronje menyatakan diri masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar (literatur lain menyebut nama samarannya Affan Ghafar). Beberapa kontroversi dalam literatur lain menyebutkan bahwa Hurgronje sebenarnya tidak masuk Islam, hanya untuk keperluan kepenelitian, sehingga suatu saat penyamarannya terbongkar atas campur tangan pihak Perancis. Maka 1885 Hurgronje kembali ke Leiden untuk mengajar. Pada 1889 ia datang ke Indonesia dengan tugas meneliti suku Aceh, lima tahun kemudian De Aceher’s berhasil dirampungkannya. Aceh saat itu termasuk daerah yang sulit ditaklukan kolonial Belanda. Hurgronje memperingatkan Pemerintah Hindia Belanda supaya
melestarikan tradisi nenek moyang orang Indonesia dan mengusahakan supaya Islam hanya menjadi “agama masjid”. Artinya agama hanya sebagai ibadah kepada tuhan semata-mata. Kebijaksanaan ini diambil karena ia melihat bahwa Islam itu merupakan suatu kekuatan yang membahayakan kelestarian penjajahan Belanda atas Indonesia. Lihat lebih lanjut dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta. PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.1994 hlm.278. Lihat juga Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Adat dalam Pembangunan Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Tahun 1994/1995, hal 67-68 ketika ia menyamar sebagai Affan Gaffar untuk memahami hukum adat Aceh, yang kemudian dinamakan “Adhatrecht”. Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh van Vollenhoven dan diimplementasi oleh Ter Haar pada tahun 1930-an. Hukum adat berasal dari bahasa Arab huk’m dan kata adat berasal dari kata adah Dominikus Rato, Op.cit., hal. 3.
Hukum adalah bentuk tunggal dari kata jamak ‘ahkam’ yang berarti suruhan, perintah, atau ketentuan....... Adah atau adat berarti kebiasaan yaitu perilaku anggota masyarakat yang bersifat ajeg, selalu dikerjakan atau perilaku masyarakat yang selalu dilakukan atau dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku masyarakat (anggota masyarakat secara bersama-sama) yang ajeg atau yang selalu dikerjakan, dan oleh karena itu bersifat wajib. Ibid
Istilah hukum adat pada mulanya di dalam Hukum Hindia-Belanda tidak secara khusus dipergunakan untuk orang Indonesia Bumi Putera saja; tetapi orang Timur Asing pun dianggap tunduk pada adat kebiasaannya (gewoonten en gebruiken) masing-masing. Apabila pelanggaran adat itu diberi sanksi, maka adat tersebut menjadi hukum adat. Sunaryati Hartono, Perkembangan Hukum Adat Selama Lima Puluh Tahun Merdeka, Makalah disampaikan pada Simposium tentang Integrasi Hukum Adat ke dalam Hukum Nasional selama 50 tahun terakhir, pada tanggal 9-10 januari 1995 di BPHN Jakarta, hal. 148
Menurut Cornelis van Vollenhoven bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena disebut hukum) dan di sisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut adat). Cornelis van Vollenhoven dalam Dominikus Rato, Op.cit., hal. 11 Sedangkan menurut Bushar Muhammad bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim. Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta, 1978, hal. 30
Sedangkan menurut R. Soepomo bahwa hukum adat adalah hukum yang non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lngkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia merupakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri. R. Soepomo dalam Laporan Penelitian (Lanjutan) Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat di Maluku Utara ,Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado Tahun 1986/1987, hal. 10
Istilah hukum adat digunakannya untuk menyebut sistem pengendalian sosial (social control) yang bersanksi (disebut hukum adat), yang dibedakan dengan istilah adat sebagai sistem pengendali sosial lain yang tidak memiliki sanksi. I Gede AB Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005. hal.9.
Dari beberapa pendapat para pakar hukum tersebut bahwa pada hakekatnya hukum adat merupakan hukum yang hidup berdasarkan kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat. Hukum adat juga berupa pembentukan dari penguasa-penguasa dalam bidang pemerintahan dan putusan-putusan kepala-kepala adat yang telah melembaga dalam masyarakat.
Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law Konsepsi tentang the living law pertama kali diungkapkan Eugen Ehrlich dalam bukunya Grundlegung der soziologie des Rechts pada tahun 1913 (terjemahan bahasa Inggris Fundamental Principles of the sociology of law, 1962) sebagai reaksi daripada pandangan dalam ilmu hukum yang bersifat legalistik yang terlalu mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalam peraturan perundangan dan terlalu mengabaikan tumbuhnya gejala-gejala hukum di dalam masyarakat. Penggunaan istilah the living law lazimnya digunakan untuk menunjukan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat.). Hukum adat sebagai the living law merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat di mana hukum itu berproses dan sekaligus juga merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar daripada hukum tersebut. Timbulnya hukum adat adalah secara langsung dari landasan pokoknya yaitu kesadaran hukum masyarakat. 


Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan
Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa adat mengandung makna sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, maka adat kemudian sering diidentikan dengan kebiasaan. Pengidentikan tersebut terus terbawa manakala Adat telah ditambahi kata Hukum di depannya, sehingga banyak pihak mengidentikan hukum adat (adatrecht) sebagai hukum kebiasaan (customary law). Sehingga secara umum hukum adat sering dikatakan sebagai hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. I Gede AB Wiranata, Op.cit., hal. 17.
Penyamaan hukum adat dengan hukum kebiasaan ini tidak dapat diterima semua pihak. Salah satu tokoh yang berkeberatan berkaitan hal ini adalah Van Dijk. Menurut Van Dijk bahwa :
“Tidaklah tepat menerjemahkan adatrecht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, oleh karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah “kompleks peraturan-peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan”, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkahlaku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga yang diinginkan masyarakat, sedang apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, hampir senantiasa akan ditemukan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya.”
I Gede AB Wiranata kemudian melihat bahwa keberatan Van Dijk terletak pada sumber hukum yang berbeda antara hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat lebih bersumber pada adanya alat kekuasaan dalam bentuk suatu perlengkapan masyarakat sebagai pangkalnya, sedangkan hukum kebiasaan itu tidak. Ibid, hal. 9-10
Bronislaw Malinowski menyebutkan bahwa perbedaan antara kebiasaan dengan hukum didasarkan pada dua kriteria, yakni sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para warga masyarakat secara individuil atau kelompok. Pada hukum, maka sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu di dalam masyarakat. Soekanto dan Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978, hal. 17
Hukum adat adalah hukum yang khas Indonesia atau Melayu Polinesia, sementara hukum kebiasaan berada di mana-mana di seluruh dunia. Hukum kebiasaan di Belanda dikenal sebagai gewoonterecht yaitu kebiasaan yang mempunyai daya paksa atau yang bersifat hukum dan yang berhadapan dengan hukum undang-undang (wettenrecht). Dominikus Rato, Op.cit., hal. 4
Black’s Law Dictionary, lebih lanjut mengartikan customary law (hukum kebiasaan) sebagai berikut: Bryan A Garner. Black’s Law Dictionary. ST.Paul Minn. 1999 (seventh edition). P.391.
• Law consisting of customs that are accepted as legal requirement or obligatory rules of conduct;
• Practise and beliefs that are so vital and intrinsic a part of a social and economic system that they are treated as if they were laws.

Mencermati uraian di atas, pada dasarnya customary law adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan yang kemudian diterima sebagai kebutuhan hukum atau kewajiban dalam bertingkah laku. Jadi senada dengan Van Dijk, customary law memiliki penekanan yang lebih pada kebiasaan yang berulang sehingga menjadi sebuah hukum, sementara pada hukum adat meskipun terdapat unsur kebiasaan namun berpangkal pada suatu pranata masyarakat yang memiliki otoritas untuk menetapkannya sebagai sebuah hukum.
Uraian di atas senada dengan selaras dengan pendapat Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hal lain dari pada hukum kebiasaan (gewoontenrecht) karena termasuk sebagai sumber-sumbernya adalah: peraturan-peraturan desa, peraturan-peraturan dari raja-raja bumi putra, dan peraturan-peraturan fiqh. Djojodiguno tidak sependapat dengan Van Vollenhoven, menurutnya penyebutan peraturan desa dan peraturan raja ke dalam bilangan hukum adat adalah keliru, sebab menurutnya kedua hal tersebut adalah termasuk kedalam hukum peraturan. Lihat lebih lanjut dalam I Gusti Ketut Sutha, Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta, 1987, Hal. 11

Masyarakat Hukum Adat 
Pergaulan hidup masyarakat sebagai wadah di mana para individu berinteraksi tentu terdapat perbedaan bahkan pertentangan atau perbenturan kepentingan yang dapat melahirkan konflik. Untuk menyelesaikan konflik yang timbul tersebut, masyarakat secara konsensus membentuk hukum dan menaatinya sebagai bentuk kesadaraan sekaligus ketaatan terhadap solidaritas sosial. Kesadaraan sosial kemudian memaksa mereka untuk tunduk dan menerima karena dalam hubungan yang bersifat timbal balik, selalu saling membutuhkan satu terhadap yang lain sebagai bentuk perwujudan masyarakat hukum adat.
Semangat untuk mengakui Kesatuan Masyarakat Hukum/Masyarakat Hukum Adat setelah reformasi mengakibatkan adanya semangat untuk mengatur Kesatuan Masyarakat Hukum/Masyarakat Hukum Adat Kesatuan Masyarakat Hukum/Masyarakat Hukum Adat (KMHA/KMH) di dalam konstitusi. Kemudian dari semangat tersebut maka amandemen UUD dilakukan dengan mencantumkan Kesatuan Masyarakat Hukum/Masyarakat Hukum Adat secara tegas sebagai bentuk pengakuan beserta hak-haknya. 
Dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa:
	Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Dilihat dalam rumusan Pasal 18B di atas, menunjukan bahwa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat mengandung konsekuensi bahwa suatu kesatuan masyarakat, diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat pula dapat dilekatkan hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum. Negara mengakui sistem hukum yang membentuk dan menjadikan kesatuan masyarakat itu sebagai kesatuan masyarakat hukum sehingga dengan sendirinya juga terdapat pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma hukum dan hukum tata negara adat setempat.
Di mana suatu hukum diberlakukan atau diterapkan maka di situ pula terdapat masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Cicero seorang ahli hukum yunani dengan ‘ubi societas ubi ius’. Pada hakekatnya hukum dibuat oleh manusia oleh karenanya manusia merupakan subjek hukum sekaligus sebagai addresat hukum.
Masyarakat hukum adat merupakan komunitas sosial manusia yang merasa terbentuk atas dasar kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, yang dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.
 Dalam Pasal 1 Butir 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal- usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
Hilman Hadikusuma mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari kebhinekaan yang sudah ada sejak zaman Melayu Polynesia sebagai akibat dari berbeda-beda asal keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan, dan masuknya agama-agama besar yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara. Jadi, masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia saat ini berasal dari suku bangsa Melayu Polynesia. Hilman Hadikusuma, Op.cit., hal. 24
Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras dan agama. Keanekaragaman ini membentuk struktur sosial, kebudayaan serta corak susunan persekutuan hukum masing-masing diseluruh kepulauan Indonesia. Walaupun beraneka ragamnya susunan persekutuan hukum di wilayah seluruh Indonesia, namun dianggap corak dan sifat hukum adatnya sama yang oleh Van Vollenhoven C. Van Vollehhoven mengadakan analisa terhadap cirri-ciri khusus yang berlaku di setiap lingkungan hukum adat. Ciri-ciri tersebut kemudian diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang semula diidentifikasikan sebagi tempat-tempat yang secara hipotesis diberi nama lingkungan hukum adat. disebut sebagai “Rechtkring”. 
Selanjutnya Van Vollenhoven membagi daerah-daerah di Indonesia dalam 19 lingkaran hukum yaitu: Laporan Penelitian (Lanjutan) Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat di Maluku Utara ,Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado Tahun 1986/1987, hal. 6
	Aceh 

Tanah Gayo Alas, Batak serta Nias
Daerah Minangkabau serta Mentawai
Sumatera Selatan
Daerah Melayu
Bangka dan Belitung
Kalimantan (Tanah Dayak)
Minahasa
Gorontalo
Daerah Toraja
Sulawesi Selatan
Kepulauan Ternate
Maluku, Ambon
Irian
Kepulauan Timor
Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Besar)
Jawa Tengah dan Jawa Timur (beserta Madura)
Daerah-Daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta)
Jawa Barat
Ter Haar mengungkapkan bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongannya itu sebagai hal yang sewajarnya. Ter Haar dalam Dominikus Rato, Op.cit., hal. 85


Profil Wilayah Dan Asal Usul Kota Tidore Kepulauan
Letak Geografis
Secara geografis, letak Wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada batas astronomis 0 - 20° Lintang Utara dan pada posisi 127°-127,45° Bagian Timur. Kota Tidore Kepulauan memiliki luas wilayah 13.862,86 Km² dengan luas daratan 9.116,36 Km² dan luas lautan 4.746 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut:
	Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah
Sebelah Selatan berbatasan dengan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate
Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku
Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Wilayah yang diresmikan pada tanggal 31 Mei 2003. Pusat pemerintahannya terletak di Soasiu yang berlokasi di sisi tenggara pulau. 
Kota Tidore mempunyai 8 (delapan) gugusan pulau besar dan kecil. Pulau Besar adalah Bagian Tengah Pulau Halmahera dan Pulau Tidore, sedangkan termasuk pulau kecil adalah Pulau Mare, Pulau Maitara, Pulau Woda, Pulau Failonga, Pulau Raja, Pulau Joji dan Pulau Tamong. Dari seluruh pulau tersebut, Pulau Halmahera terdapat 2 (dua) kecamatan, Pulau Tidore terdapat 3 (tiga) Kecamatan, Pulau Mare 2 (dua) Desa, dan Pulau Maitara 1 (satu) Desa yang didiami penduduk.
	Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Sensus Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan secara keseluruhan adalah 92.564,- orang. Inilah data terakhir tentang jumlah penduduk NAD yang dapat dipedomani sampai saat ini.
Dari jumlah penduduk seperti dikemukakan di atas, secara keseluruhan tersebar pada 8 Kecamatan yang ada di Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:
Tabel 1
No
Kecamatan
Subdistrict
Penduduk
Population
(orang/people)
Kepadatan Penduduk
Population Density

1

Tidore Selatan

13 487

318, 09

2

Tidore Utara

14 962

397, 50

3

Tidore

18 962

525, 55

4

Tidore Timur

7 852

230, 94

5

Oba

10 636

26, 35

6

Oba Selatan

5 024

25, 56

7

Oba Utara

13 745

36, 56
 
8

Oba Tengah

7 896

18, 62

Jumlah

92 564

59, 70

Sumber : Hasil sensus penduduk Kota Tidore Kepulauan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan tahun 2013

	Sejarah Kota Tidore

Wilayah Maluku Utara yang menurut sejarah terdapat kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Keempat kesultanan ini tentu mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum adat diwilayah tersebut melalui keputusan-keputusan Sultan dan para aparatnya yang mempunyai kewibawaan khusus. Hal ini senada dengan pendapat Ter Haar dalam orasi ilmiahnya pada tahun 1937, bahwa: Ter Haar dalam Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Alumni, Cetakan Kedua, Bandung, 1973, hal. 3
	Hukum adat Hindia Belanda di dalam ilmu praktek dan pengajaran menegaskan:

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusa-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu.............. karena kesewenangan atas kekurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat melainkan senafas seirama dengan keadaan tersebut diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.
	Hukum adat.......... dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja........ adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.......... Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu bukan saja hakim tetapi juga kepala-kepala adat, rapat desa, wali tanah petugas-petugas dilapangan agama, petugas-petugas desa maupun lainnya.  

Kota Tidore Kepulauan secara historis merupakan salah satu kota yang memiliki peninggalan Kerajaan Islam sejak Abad ke-7, hingga saat ini Kota Tidore Kepulauan menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara.
Pada Tahun 1512 Kota Tidore diperebutkan oleh bangsa Eropa dan menjadi korban politik Devide Et Impera (politik adu domba). Selain itu tercatat dalam sejarah Indonesia bahwa daerah ini pernah mengalami zaman keemasan di abad ke-7 SM di mana wilayah lautannya dikenal dengan jalur perdagangan internasional pada masa kerajaan Sriwijaya.
Sejarah Tidore TIDORE Pulau yang Dijaga Gunung dan Lautan, Sejarah Tidore, Panduan Berwisata ke Pulau Tidore, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, hal. 7-10 diawali terbentuknya Moloku pada tahun 1257. F.S. Ade Cherco dalam bukunya “Brijdragen De Kennis Der Residentil” menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) fase yang melatarbelakangi sejarah pemerintahan kerajaan di Maluku.
	Tahun 1257-1486 berdirinya kerajaan-kerajaan dengan kepala pemerintahan kerajaan tertentu di Ternate dan Tidore

Tahun 1486-1817, masuknya Agama Islam yang merupakan awal terbentuknya pemerintah kesultanan dengan sultannya Zainal Abidin Syah.
	Tahun 1817, Pemerintah sementara Inggris berakhir dan beralih dibawa kekuasaan Kolano Belanda.

Namun dalam catatan Valentijn-Keyzer F. Valentijn-Keyzer dalam Adnan Amal, Kepulauan Rempah-Rempah (Pejalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950), PUKAT UIN Alauddin, Makassar, 2009, hal. 117 bahwa Kerajaan Tidore pada mulanya terletak di pegunungan Batu Cina, di sebelah selatan Dodinga. Tetapi tidak dapat dipastikan kapan pusat kerajaan itu dipindahkan ke pulau Tidore yang sekarang ini dan siaparaja pertamanya.
Zaman sebelum Islam membumi di Nusantara, Tidore dikenal dengan sebutan Kie Duko. Artinya pulau bergunung api. Gunung berapi tersebut terdapat di Marijang yang merupakan puncak tertinggi di Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Gunung berapi Marijang saat ini tidak termasuk gunung berapi yang aktif.
Tidore dimaknai dari rangkaian To ado re “Aku telah sampai” dan bahasa Arab dialek Iran Anta Thadore yang berarti “Engkau datang”. Dikisahkan para momole (pemimpin komunitas) mempertarukan kehebatan dan kelihaiannya. Siapa yang lebih dahulu tiba di tempat pertemuan para purnama ke empat belas, dialah yang bertugas sebagai pimpinan pertemuan. Salah seorang momole mengira dialah yeng lebih dahulu tiba di Togorebo sambil berteriak To ado re. Momole lainnya bersahutan berteriak dengan kalimat yang sama. Beberapa saat kemudian tiba Syeh Yakup, serta merta beliau berujar dengan bahasa Arab dialek Irak Anta Tohadore “Kau datang” sambil menunjuk ke masing-masing momole. Karena tidak ada yang memenangkan pertarungan, maka disepakati Syeh Yakup sebagai pemimpin pertemuan. Sejak itu, nama Kie Duko berangsur-angsur hilang berganti dengan sebutan Tidore, perpaduan antara bahasa daerah ‘To ado re’ dan bahasa Arab dialek Iran ‘Tohadore’
Dari aspek kesejarahan, Moloku Kie Raha, artinya empat pulau, empat kerajaan: Tidore, Ternate, Makian dan Moti. Makian berpindah ke Bacan dan Moti berpindah ke Jailolo. Kerajaan Tidore dan Ternate berkembang menjadi dua kerajaan terkemuka yang mewarnai pentas sejarah nasional dan internasional.
Para ahli mencatat bahwa kerajaan Tidore mulai eksis pada tahun 1274, tujuh belas tahun setelah Mansyur Malamo bertahta di Ternate. Selanjutnya Valentijn mencatat dua kolano Kolano adalah bahasa Melayu. Menurut Andaya Kolano adalah istilah untuk seorang penguasa. Kolano dalam bahasa Tidore adalah istilah untuk seorang Sultan.  yang bertahta pada paruhan pertama abad ke-14: pertama adalah Nuruddin, yang berkuasa pada tahun 1334, dan kedua adalah Hasan Syah, pengganti Nuruddin, yang berkuasa pada tahun 1373. Kedua Kolano ini belum menggunakan gelar sultan sekalipun dapat dipastikan bahwa agama Islam telah masuk ke dalam lingkungan Kerajaan Tidore. Adnan Amal, Kepulauan Rempah-Rempah (Pejalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950), PUKAT UIN Alauddin, Makassar, 2009, hal. 117
 
Keberadaan Kota Tidore mulai terkuak sejak Sultan Caliati naik tahta 1495 (penguasa Tidore pertama yang menggunakan gelar Sultan) bersemayam di Gam Tina (sekarang kelurahan tongowai). Pada tahun 1512 Sultan Mansur naik tahta, beliau membuka perkembangan baru sebagai ibu Kota Kesultanan Tidore di Rum Tidore Utara. Kedalaman dan keteduhan laut yang mempesona membuat Rum menjadi tempat yang sangat strategis sebagai pelabuhan penghubung Tidore-Ternate.
Sepeninggal Sultan Alauddin syah, tampuk Kesultanan Tidore pun silih berganti. Tepat tahun 1600 M, Sultan Saifuddin alias Jou Kota naik tahta, memindahkan ibu Kota Kesultanan ke Limau Timore (Kawasan Timur, 15 km dari Toloa). Limau Timore kemudian berganti nama Soa sio sampai sekarang.
Selain itu ibu Kota Kesultanan, pada tahun 1956 Pemerintah Republik Indonesia dengan UU.No. 15 pasal 4 menetapkan Tidore menjadi ibu Kota sementara Propinsi Irian Barat. Tahun 1962 ibu Kota Propinsi Irian Barat dipindahkan ke Kota Baru (Jayapura).
Sulit dideteksi keraton Sulatan-Sultan sebelumnya, karene kadato-kadato awal dibangun sangat sederhana, berdinding bambu dan beratap ilalang.
Kesultanan Tidore baru membangun sebua Kadato yang representatif (Kadati Kie) semua Sultan Muhammad Tahir (1811) dengan konstruksi “Lang Kie” yang dirancang oleh Bela Todohu. Pembangunan Kadato Kie baru dapat dirampungkan 50 tahun kemudian, semua Sultan Al Mansur Sirajiddin. Belum setahun mendiami Kadato kie, terjadi gempa bumi yang dahsyat, Sultan merasa tidak aman, lalu membangun kediaman di sebelah Kadato Kie yang dikenal dengan Kadato Tui dan kemudian bepindah lagi ke Kadato Ijo.



KONSEPSI HUKUM PIDANA ADAT
Pengertian Hukum Pidana Adat
Istilah hukum pidana adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “adat delicten recht” atau “hukum pelanggaran adat”. Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Cetakan Ketiga, Bandung, 1989, hal. 7 Menurut Ter Haar yang dimaksud dengan “delik” atau “pelanggaran” itu sebagaimana dikatakannya bahwa: Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma, Ibid, hal. 7-8
“Het woord delikt geeft dus aan een eenzijdige, door de wederpartij niet vooraf uitdrukkelijk of stil zwijgend goedgevonden, handeling van evenwichtsverstoring” “Jadi istilah delik itu menunjukan adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan”


Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang menunjukan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan karena perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Hal ini berbeda dengan hukum pidana Barat yang menekankan pada perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman serta bagaimana hukumannya, dikarenakan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan nilai kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana Van Vollenhoven mengemukakan bahwa delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil. Van Vollenhoven dalam Soerojo Wignjodipoero, Op.cit., hal. 316
Menurut Hilman Hadikusuma bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan. Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Op.cit., hal. 10
Oleh karena itu, hukum adat delik terdapat perbedaan prinsip dengan sistem yang lain di mana hukum adat hanya mengenal bahwa delik adat meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan adat baik pelanggaran tersebut bersifat perbuatan pidana maupun masuk dalam lapangan hukum perdata.
Sifat Hukum Pidana Adat
Masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang masih magis-religius. Dalam relasi socio-cultural, pada umumnya masyarakat Indonesia terutama yang berada di desa-desa atau daerah yang masih menggunakan hukum adat memiliki pemikiran yang tradisionil dalam bentuk magis-religius, atau komunal kosmis.
Pemikiran yang bersifat kosmis menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, kehidupan manusia selalu memiliki hubungan timbal-balik dengan alam. Kegoncangan hidup manusia merupakan ketidakeseimbangan dengan kehidupan alam dan begitu pula sebaliknya.
Pemikiran seperti ini nampak dalam hukum pidana adat, apabila seseorang melakukan pelanggaran sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, maka tidak hanya orang itu hanya dikenai akibat hukum tetapi juga kaum kerabatnya ikut bertanggungjawab. Hal ini tercermin dalam keterlibatan keluarga pelaku tindak pidana dalam proses eksekusi cambuk di daerah Tidore, di mana pada saat eksekusi dilakukan selain disaksikan oleh masyarakat juga harus disaksikan oleh pihak keluarganya.
Menurut Hilman Hadikusuma sifat hukum pidana adalah sebagai berikut: Ibid, hal. 12-14
	Menyeluruh dan menyatukan

Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana adat bersifat menyeluruh dan menyatukan, oleh karena latar belakang yang menjiwai bersifat kosmis, dimana yang satu dianggap bertautan atau dipertautkan dengan yang lain, maka yang satu tidak dapat dipisah-pisahkan dengan yang lain.
Hukum pidana adat tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat pidana yang harus diperika oleh hakim pidana, dengan pelanggaran yang bersifat perdata yang harus diperiksa oleh 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 mempertimbangkan dan keputusannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.
	Ketentuan yang terbuka

Manusia tidak akan mampu meramalkan masa datang, maka ketentuan hukum adat tidak bersifat pasti, sifat ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Ukuran yang dipakai dalam hukum adat adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu dan tempat.
Walaupun ketentuan hukum adat didasarkan pada tradisi yang berlaku menurut hukum adat, tetapi dalam cara penyelesaiannya akan selalu terbuka dan selalu dapat menerima segala sesuatu yang baru. Oleh karenanya akan selalu tumbuh ketentuan-ketentuan yang baru.
	Membeda-bedakan permasalahan

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam fikiran demikian, maka dalam cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
Pelanggaran yang dilakukan anggota kerabat raja adat atau orang-orang terkemuka didalam masyarakat akan lebih besar akibat hukumnya daripada pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang biasa, oleh karena para anggota kerabat raja atau para pemuka masyarakat, tingkat pengetahuan dan kemampuannya lebih banyak daripada orang-orang biasa. Begitu pula sebaliknya perbuatan menghilangkan nyawa pemuka masyarakat lebih berat hukumannya dari pada perbuatan menghilangkan nyawa orang biasa. Menggelapkan barang-barang alat perlengkapan rumah tangga lebih ringan daripada menggelapkan barang perlengkapan adat. Uraian di atas tercermin dalam ketentuan hukum adat pada Peraturan Kie Se Kolano 1868 M Kesultanan Tidore Pasal 4 sebagai berikut: 
“Mangale toma segala nage-nage ngada’wa kitji se lolamo jado djuruhakim Djud jd jau atau ronga Lolamo toma dulu setomadoja lajodadi habitraja, gena e harus notimbang antara kaul mudda’a se mudda’i toma bitjara enarigee wadjib nomote kitabullah atau Kur’an maparentah toma adil se ichsan hingga notoa putusan jang benar-benar”
“Apabila ada terjadi pada siapa-siapa yang mengadu-pengaduannya kecil atau besar yang disampaikan kepada juru hakim Jojau atau pejabat tinggi lainnya baik yang berada di pusat Ibukota maupun di luar daerah kerjanya, harus dimusyawarakan dan dipertimbangkan kaul mudda’a dan mudda’i (pendapat penggugat dan tergugat) dan dalam pembicaraan itu tetap dan harus berpedoman pada Kitabullah (Al Qur’an) menurut perintah yang adil dan ikhsan hingga memberikan keputusan yang benar. Rumusan Pasal 4 Peraturan Kie Sekolano 1868 M.
 
	Peradilan dengan permintaan

Untuk melakukan peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara sebagian besar didasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
Pihak petugas adat baru akan ikut mencampuri penyelesaian sesuatu perkara apabila ada permintaan dari yang berkepentingan, kecuali dalam hal-hal yang langsung merugikan dan menggangu keseimbangan masyarakat umum, misalnya terjadi kerusuhan, huru hara, masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam kekerabatan saja.
	Tindakan reaksi atau koreksi

Dalam hal petugas hukum melakukan tindakan reaksi atau koreksi dalam menyelesaikan akibat peristiwa yang telah menggangu keseimbangan masyarakat degan maksud mengembalikan keseimbangan sebagaimana semula, tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga dapat dikenakan pertanggung jawaban terhadap keluarga atau kerabat pelaku itu atau juga mungkin diperlukan membebankan kewajiban kepada masyarakat bersangkutan atau seluruhnya untuk mengembalikan keseimbangan dengan jalan mengadakan upacara keselamatan desa dan lain-lain. 

PERKEMBANGAN PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Berbicara mengenai permasalahan pidana dan pemidanaan maka disadari bahwa hal ini selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Menurut M. Sholehuddin, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1
Bila dihubungkan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sejatinya permasalahan pidana dan pemidanaan telah banyak mengalami perubahan. Ini dapat diketahui dengan bermunculannya peraturan-peraturan baru di luar KUHP. Baik hanya bersifat menambah, mencabut, mengganti aturan umum dalam KUHP maupun yang hendak membuat aturan baru di luar KUHP. sebagaimana diketahui pada dasarnya KUHP tidak melarang hal tersebut, karena pada dasarnya berlaku Pasal 103 KUHP.
Pidana Dan Pemidanaan Dalam KUHP
Hukum pidana Indonesia saat ini terdiri dari KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP. KUHP yang sekarang berlaku adalah berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. KUHP ini pun telah mengalami perkembangan dan penyesuaian yang didasarkan pada kondisi sosio-kultur Indonesia di Indonesia. Perubahan dan perkembangan tersebut terjadi baik pada aturan-aturan umum (algemene leerstukken/ algemeine lehren) yang terdapat pada Buku I KUHP serta aturan-aturan khusus yang terdapat pada Buku II, Buku III serta Undang-Undang di luar KUHP. 
Aturan-aturan umum dapat dijumpai dalam Pasal 1 s/d Pasal 103 KUHP. Aturan ini memuat tentang asas-asas pemidanaan dalam hukum pidana, seperti asas legaitas pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar dapat tidaknya dipidana suatu perbuatan. Selain itu, KUHP juga mengisyaratkan adanya kesalahan untuk dapat dipidananya seseorang bentuk asas ini bisa dijumpai dalam perumusan pasal-pasal dalam KUHP seperti kata “dengan sengaja”, “dengan maksud”, “karena kealpaan”. Asas ini mengandung kepastian hukum berdasarkan pada Undang-Undang.
Selain itu, terdapat asas retroaktif atau larangan penggunaan analogi, berlaku surutnya perbuatan pidana, berlakunya hukum pidana menurut asas nasional aktif, nasional pasif, asas teritorial dan asas universal.
KUHP juga mengatur mengenai stelsel pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Sehubungan dengan hal ini, Roeslan Saleh mengurai perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut: Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 8 
Pertama, pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok. Tetapi inipun ada pengecualiannya. Perampasan barang-barang tertentu misalnya dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. (3) dalam ha ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan (maatregel) dan bukanlah pidana pokok.
Kedua, pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. jika hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahannya terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana pokok. tetapi dalam menggunakan pidana tambahan hakim merdeka. Dia boleh menjatuhkan pidana tambahan, dan boleh pula tidak. Juga mengenai ini ada perkecualian, ...... Dalam pasal-pasal 250bis, 261 dan 275 diperintahkan supaya benda-benda itu dirampas (imperative)
Ketiga, mulai berlakunya pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Ayat penghabisan dari pasal 38 K.U.H.P., menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Selain mengatur mengenai jenis-jenis pidana, KUHP WvS juga mengatur mengenai asas-asas yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Seperti misalnya adanya ketentuan minimum umum dan maksimum khusus dalam KUHP WvS. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana, lamanya pidana dan besarnya denda. 
Roeslan Saleh mengatakan bahwa kebebasan itu dimaksudkan adalah untuk memberikan kemungkinan padanya memperhitungkan seluruh facet daripada kejadiaan-kejadian,........ dengan berat-ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi daripada pembuatnya, umurnya, tingkat kecerdasannya, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu pebuatan itu dilakukan. Ibid., hal. 9
Mengenai kualifikasi tingkatan dari jenis-jenis pidana yang diatur KUHP adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya. Dengan demikian maka yang terberat adalah disebutkan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh sanksi pidana berikutnya yang lebih ringan. Diketahui bahwa dalam KUHP, pidana pokok yang terberat adalah pidana mati dan pidana terringan adalah pidana denda.
KUHP juga mengatur mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal-hal yang memberatkan pidana misalnya dalam hal perbarengan tindak pidana (concursus) sebagaimana termaktub pada Pasal 63 s/d Pasal 71 KUHP, pengulangan (recidive), permufakatan jahat. Hal-hal yang meringankan pidana meliputi percobaan pembantuan. Dalam KUHP juga mengatur mengenai alasan penghapus pidana seperti tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer exes) dan menjalankan perintah jabatan/ ketentuan undang-undang.
Aturan umum dalam KUHP ini masih bersumber pada nilai-nilai hukum pidana warisan Belanda di masa lampau. Menurut Rene David, KUHP WvS warisan Belanda ini berasal dari keluarga/ sistem hukum kontinental (civil law system) atau The Romano-Germanic Family, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah individualism, liberalism and individual rights. Rene David dalam Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Penerbit Pustaka Magister, Undip Semarang, 2011, hal. 11
Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia memiliki banyak terjemahan. Sebagai bentuk suatu terjemahan yang bermacam-macam tersebut, tentu tidak jarang terdapat perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada pemahaman penerjemah dalam mengartikan ketentuan hukum tersebut. Sehingga terkadang menjadi sulit untuk memahami maksud dari ketentuan yang dirumuskan. Terkait dengan hal tersebut, terjemahan yang digunakan adalah terjemahan dari Moeljatno sebab dianggap pengertiannya paling mendekati.
Perkembangan aturan umum dalam Buku I KUHP terlihat dengan adanya perubahan, penambahan dan pencabutan beberapa pasal. Namun perkembangan tersebut dinilai hanya perubahan parsial yang tidak mendasar dan tidak merubah keseluruhan sistem pemidanaan. Sebagian besar asas-asas di dalam aturan umum Buku I KUHP masih sama dengan WvSNI. Perubahan dan perkembangan itu antara lain: Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Op.cit.,hal. 7-8
	UU No. 1/1946 (Pasal VIII) : menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah “kapal Belanda” (“Nederlandsche schepen”)

UU No. 20/1946 (Pasal 1) : Menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan
UU No. 73/1958 (Pasal II) : Menambah Pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan)
UU No. 4/1976 : Mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan penerbangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian “pesawat udara Indonesia”), Pasal 95b (tentang pengertian “dalam penerbangan”), dan Pasal 95c (tentang pengertian “dalam dinas”)
UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67); Menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP
Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dalam Pasal 1 yang menambah 6 ketentuan baru diantara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang dijadikan Pasal 107a, Pasal 107b, Pasal 107c, Pasal 107d, Pasal 107e, Pasal 107f.
Di samping perubahan terhadap ketentuan umum yang ada di dalam KUHP, Barda Nawawi Arief mengatakan, ada juga perkembangan/ perubahan sistem hukum pidana/ pemidanaan dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP yang berhubungan dengan: (a) Jenis Sanksi Pidana/ Tindakan; lamanya dan perumusannya; (b) Aturan dan pelaksanaan pidana; (c) Subjek tindak pidana; dan (d) Kualifikasi tindak pidana; yang menyimpang dari KUHP dan dirumuskan secara tidak konsisten. Ibid., hal. 9
Secara umum sistem pemidanaan dalam KUHP mengandung ciri-ciri antara lain sebagai berikut:
	Berorientasi pada “orang” sebagai pelaku/subjek tindak pidana, tidak berorientasi pada badan hukum/korporasi” maupun “korban”;

Berorientasi pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus, tidak beorientasi pada sistem minimal khusus;
Berorientasi pada adanya perubahan kualifikasi tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”. Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 34
Apabila dikaitkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada maka diketahui ada ketentuan-ketentuan baru yang berbeda dengan aturan umum KUHP. Akan tetapi hal tersebut dimungkinkan serta dibolehkan oleh KUHP.
Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, pembuatan ketentuan “yang menyimpang atau berbeda” ini tentunya tidak merupakan masalah, karena hukum pidana yang berlaku saat ini yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP. Namun perkembangan aturan/ketentuan khusus “itu ada yang menimbulkan permasalahan yuridis dilihat dari sudut sistem pemidanaan”. Ibid., hal. 34-35
Sehubungan dengan pendapat Barda Nawawi Arief tersebut di atas, maka dapat dilihat ada banyak perundang-undangan khusus yang tidak menyebutkan kualifikasi delik tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”. Seperti terlihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran serta masih banyak perundang-undangan lainnya. Selain itu banyak Undang-Undang khusus yang mencantumkan pidana minimal khusus namun tidak disertai dengan aturan pemidanaannya. Ada pula Undang-Undang khusus yang memperluas subjek tindak pidana yaitu korporasi namun tidak disertai dengan adanya ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Undang-Undang khusus juga tidak memuat ketentuan khusus tentang pembayaran denda apabila korporasi (bukan pengurusnya) tidak membayar denda. Selanjutnya adalah mengenai pengaturan tentang permufakatan jahat khususnya permufakatan jahat yang dipidana sama dengan tindak pidananya. terkait dengan permufakatan jahat, kebanyakan Undang-Undang khusus tersebut tidak memberikan batasan/ pengertian kapan dikatakan ada “permufakatan jahat” seperti halnya dalam Pasal 88 KUHP, padahal sebagaimana diketahui bahwa Pasal 88 tersebut tidak berlaku bagi Undang-Undang khusus di luar KUHP.
Dengan demikian semakin terlihat jelas bahwa perubahan dan perkembangan yang ada dalam KUHP sejak bangsa Indonesia merdeka hingga saat ini bukanlah perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut hanya bersifat parsial yang tidak mendasar dan tidak merubah keseluruhan sistem pemidanaan sehingga memberikan permasalahan baru secara yuridis terhadap hukum pidana Indonesia.
Pidana dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Dalam hukum pidana terdapat tiga masalah pokok berupa tindak pidana (strabaarfeit/ criminal act/ actus reus), kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (schuld/ guilt/ mens rea), dan pidana (straf/ punishment/ poena). Ketiga masalah pokok ini merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga sekaligus merupakan bagian dari keseluruhan sistem pemidanaan.
Dilihat dari proses perkembangannya, pidana dan pemidanaan mengalami perubahan. Khususnya yang berkaitan dengan ide yang menjadi latarbelakang dari pidana dan pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Prinsip-prinsip baru ini didasarkan pada perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana nasional maupun internasional. Konsep RUU-KUHP Baru Tahun 2012 dilatarbelakangi oleh ide keseimbangan monodualistis. Ide ini menitikberatkan pada keseimbangan antara dua kepentingan, sebagaimana hal ini tercermin dalam keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum/masyarakat; Ide keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku/offender (ide individualisasi pidana) dan korban/victim; Ide keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); Ide keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan; Ide keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai internasional. Ide penggunaan “double track system” (antara pidana/punishment dengan tindakan/ treatment/ measures; Ide subsidaritas dalam memilih jenis pidana; Ide pemaafan hakim (rechterlijke pardon/ judicial pardon); Ide mendahulukan atau mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum.
Bertolak dari prinsip-prinsip atau ide-ide dasar tersebut di atas, Konsep RUU-KUHP Baru memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak diatur oleh KUHP WvS yang berlaku sekarang. Ketentuan-ketentuan baru tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
	Ada pasal yang menegaskan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang “strict liability” dan “vicarious liability”;

Ada batas usia pertanggungjawaban pidana anak (“the age of criminal responsibility”)
Ada bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak
Ada kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi);
 Ada pidana mati bersyarat
Dimunginkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat;
Ada pidana kerja sosial; pidana pembayaran gati rugi, dan pemenuhan kewajiban adat;
Ada pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya;
Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan);
Dimungkinkannya pidana tambahan dilanjutkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri;
Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal;
Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternative;
Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (“rechterlijke pardon”) tapa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan;
Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas “culpa in causa”  atau asas “action libera in causa”);
Dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap. Ibid., hal. 61-63
Ketentuan-ketentuan tersebut telah dirumuskan dalam aturan umum Konsep RUU-KUHP Baru tahun 2012
Perkembangan Pemikiran Tentang Tujuan Pemidanaan
Permasalahan pidana dan pemidanaan pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan pemidanaan. Oleh karenanya dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan dasar atau sebab orang memidana. Dengan kata lain tujuan pemidanaan merupakan justifikasi pemidanaan.
Sebagaimana diketahui KUHP yang sekarang berlaku tidak mencantumkan tujuan pemidanaan. Oleh karenanya untuk memahami tujuan pemidanaan menurut KUHP WvS harus mengetahui teori tujuan pemidanaan. Dalam hukum pidana diketahui terdapat ada 3 (tiga) teori besar yang berkembang yaitu teori retributive, teori relative dan teori gabungan.
Teori retributive memandang pemidanaan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana. Jadi menurut teori ini penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan dapat dibenarkan secara moral. Teori relative memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Untuk itu dalam teori relative muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik itu berupa pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Jadi tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan agar orang jangan pernah melakukan kejahatan.
Selain kedua teori tujuan pemidanaan tersebut di atas, terdapat teori yang menggabungkan kedua teori tersebut. Teori ini dikenal dengan teori gabungan atau teori integrative. Teori ini pernah diperkenalkan oleh R. A. Duff. R. A. Duff menurut catatan kaki dalam M Sholehuddin, Ibid., hal. 50 adalah salah satu tokoh pemikir yang serius dalam mencari teori paduan antara retributivisme dan utilitarianisme Teori ini bercorak ganda, pemidanaan mengandung karakter retributivis sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter teologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku si terpidana dikemudian hari. M. Sholehuddin, Ibid.
Perkembangan teori tujuan pemidanaan ini sangat berkaitan dengan persoalan filsafat pemidanaan yang dianut oleh masing-masing teori.
Mengutip Hart bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari oemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Untuk itu setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitannya dengan totalitas sistem hukum. .... dalam satu perkara dimensi retributive telah dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan.
DI Indonesia, Perkembangan mengenai teori pemidanaan dan juga mengenai ide pemidanaan. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku (daad-dader strafrecht), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (straf, punishment) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tata tertib (maatregel, treament) yang secara relative lebih bermuatan pendidikan. Muladi, Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 151
Mengenai pidana yang bermuatan pendidikan, Barda Nawawi Arief memberikan gambaran tentang teori yang disebutnya secara sigkat sebagai teori “mempengaruhi pelaku”, “teori mendidik” atau “teori memperkuat kemali nilai-nilai sosial kemasyarakatan”. Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Op.cit.,hal. 37 Teori ini pada dasarnya telah ada didalam kajian teoritis mengenai teori tujuan pemidanaan. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana pada dasarnya untuk mengubah/ mempengaruhi perilaku terpidana.
Menurut Hulsman:
	Hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (tot de order reopen);

Pada hakikatnya pidana mempunyai tujuan utama untuk memengaruhi tingkah laku (gedragbeinvloeding) dan penyelesaian konflik (conflictoplossing)
Menurut Johannes Andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dari “general prevention”, yaitu:
	Pengaruh pencegahan (detterent effect);

Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral (strengthen moral inhibitions a moralizing effect);
Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum (stimulate habitual law-abiding conduct);
Jadi dalam pengertian “general prevention” menurut J. Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (detterent effect) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh/ efek moral atau pengaruh pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment). Ibid., hal. 38-40

Dalam Konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia maka perumusan tujuan pemidanaan dalam konsep RUU-KUHP Baru tahun 2012 didasarkan pada pemikiran:
	Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“purposive system”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;

“Tujuan pemidanaan” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”.
Perumusan tujusn dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan
Dilihat secara fungsional/ operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislative), tahap aplikasi (kebijakan judicial/ judikatif), tahap “eksekusi” (kebijakan administrative/ eksekutive); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antar ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 3-4


Barda Nawawi Arief Ibid., hal. 8-9 juga mengatakan bahwa dilihat dari sudut sistem posisi “tujuan” sangat sentral dan fundamental. Tujuan inilah yang merupakan jiwa/ roh/ spirit dari sistem pemidanaan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk membuat perumusan tujuan pemidanaan dalam Konsep RUU-KUHP Baru. Disamping itu, perumusan yang eksplisit itu dimaksudkan agar “tidak dilupakan”, dan terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan.
Terkait dengan pandangan demikian maka tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru tahun 2012 Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut:
	Pemidanaan bertujuan:

	Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegaskan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
	Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP Baru tahun 2012 pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan penegakan hukum pidana. Tujuan dari penegakan hukum pidana berkaitan dengan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum pidana di Indonesia. Mengenai landasan dan tujuan politik hukum pidana Indonesia adalah tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Secara garis besar tujuan nasional utama yang tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.
Menurut Barda Nawawi Arief, dua kunci ini identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan istilah “social defence” dan “social welfare”. Ibid., hal. 43 Sehubungan dengan hal itu, maka tujuan pemidanaan pada intinya mengandung dua aspek, yaitu:
	Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana

Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan:
	Pencegahan tindak pidana/ kejahatan

Pengayoman (pengamanan) masyarakat
pemulihan keseimbangan masyarakat:
	Penyelesaian konflik (conflict oplossing)

Mendatangkan rasa damai (vredemaking)
	Aspek perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana)

Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan:
	Rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana, antara lain:

	Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/ merugikan diri sendiri maupun orang lain/ masyarakat

Agar berbudi pekerti (berakhlak Pancasila)
	Membebaskan rasa bersalah;

Melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia)
Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat dan perlindungan indivdu. Dengan tujuan (goals) yang diharapkan adalah terwujudnya kesejahteraan bersama.



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM KETENTUAN HUKUM SANKSI ADAT ADDAB SE JAKO MASYARAKAT ADAT TIDORE
Sanksi adat Addab Se Jako merupakan salah satu jenis dari pidana badan. Pengertian pidana badan sendiri menurut Herbert M. Kritzer Barda Nawawi Arief, Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana,Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012 adalah Corporal punishment is the infliction of physical pain on the body as a penalty for a person’s wrongdoing. Black’s Law Dictionary, lebih lanjut mengartikan Corporal punishment sebagai berikut:
	Any kind of punishment of or inflicted on the body; (setiap jenis pidana yang ditujukan pada badan)
	Physical punishment; (hukuman fisik)
Dalam the free encyclopedia Wikipedia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana badan adalah suatu pidana dengan memberikan rasa sakit yang langsung ditujukan pada fisik, pidana ini diberikan dengan harapan mampu merubah langsung perilaku yang tidak diharapkan dari seseorang. http://en.wikipedia.org/wiki/Corporal Punishment, diakses Minggu 24 November 2013
Adapun jenis-jenis pidana badan sebagai sanksi pidana, dikenal pula dengan berbagai istilah :

	Beating (pemukulan);
	Blinding (pembutaan);

Branding (pemberian cap);
Caning (pemukulan dg rotan/tongkat);
Flogging (pencambukan/mendera);
Mutilation (pemotongan/pengudungan);
Paddling (pemukulan/dengan cemeti);
Pillory (penghukuman di muka umum/di tiang); Barda Nawawi Arief, Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Op.cit.

Pidana badan (corporal punishment) merupakan salah satu jenis pidana dalam hukum pidana Islam. Pidana badan ini merupakan salah satu pidana yang diberikan secara hudud (ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam al- Qur’an), ataupun yang diberikan secara ta’zir (pidana yang diberikan melalui putusan hakim dengan segala pertimbangan). Adapun jenis-jenis pidana badan dalam pidana Islam adalah:
	Pidana potong tangan dan kaki;
	Pidana potong tangan /kaki;

Pidana penamparan/pemukulan merupakan variasi bentuk pidana sebagai peringatan dan pengganjaran. Pidana ini bisa berupa cambuk/dera atau jilid; Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 134

Addab Se Jako secara terminologi (dalam bahasa Tidore) dapat diartikan sebagai berikut:
	Kata “Addab” mempunyai arti “hukuman” (diambil dari bahasa Arab‘adzab/’iqaab yang berarti derita, nestapa, siksa);

Kata “Se Jako” mempunyai arti “pukul atau dipukul;” Dalam bahasa Tidore selain terdapat kata “Jako” juga terdapat kata “Cako” yang memiliki arti sama yaitu pukul atau dipukul. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya berdasarkan sifat, berat-ringan, dan jumlah pukulannya. “Jako” memiliki makna lebih berat daripada “Cako”.
Secara yuridis, Addab Se Jako merupakan pidana badan (corporal punishment) yang dikenakan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran dalam delik adat Tidore.
Berbicara mengenai ketentuan hukum pidana adat maka diketahui bahwa pidana adat tidak diatur dalam hukum positif yaitu KUHP WvS. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap hukum pidana adat. Sebagaimana telah dipilihnya Tidore sebagai wilayah penelitian maka akan diuji pidana adat Tidore khususnya mengenai sanksi pidana adat Addab Se Jako.
Pada pokok bahasan sebelumnya penulis menjelaskan bahwa sebelum bergabung kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Tidore merupakan sebuah negara dengan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang Sultan (Kolano) sejak tahun 1274 Para ahli mencatat bahwa kesultanan Tidore mulai eksis pada tahun 1274. Antara 1277 hingga 1322, terdapat 6 kolano (sultan) yang bertahta di Tidore, masing-masing: Busu Muangi, Bubu, Bali Banga, Buku Madoya, Kie Matiti, dan Sele. Tercatat pada tahun 1956 Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 menetapkan Tidore sebagai ibukota sementara Provinsi Irian Barat dan pada Tahun 1962 status ibukota kemudian dipindahkan ke Jayapura. Lihat Adnan Amal, Kepulauan Rempah-Rempah,Op.cit.,hal. 117. Meskipun akhirnya Tidore kemudian bergabung dengan NKRI, sehingga kewenangannya telah dibatasi karena telah menjadi bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Kesultanan Tidore memberikan memberikan pengaruh yang kuat terhadap dinamika kehidupan socio-cultural masyarakat Tidore. Sehingga kehidupan masyarakat Tidore sepenuhnya mengikuti apa yang telah ditetapkan atau dibuat oleh kesultanan itu sendiri. Hukum adat yang diterapkan di Tidore bersumber dari hukum Islam, sehingga sistem pidana dan pemidanaannya pun berlandaskan pada hukum islam.
Hukum adat Tidore sejatinya bersumber dari Peraturan Kie Kolano 1868 M. Peraturan kie kolano 1868 M merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur mengenai tata laksana kehidupan masyarakat adat Tidore, namun pada tahun 1808 M Tidore dibumi hanguskan oleh Belanda dan sekutunya Ternate sehingga  Peraturan Kie Kolano 1868 M dan dokumen-dokumen penting lain pun ikut terbakar. Wawancara dengan Sekretaris Kesultanan M. Amin Faroek di Kediamannya Soasio, Tanggal 30 November 2013, Pukul 10.00-13.15 WIT. Penyerangan Belanda dan sekutu Ternate ini dikenal dengan peristiwa Hongi Balangenge setelah wafatnya Sultan Nuku, Tidore dikepung oleh Belanda dan sekutu Ternate lalu membumi hanguskan Tidore. Pihak kesultanan kemudian menyusun kembali Peraturan Kie Kolano 1868 M setelah peristiwa Hongi Balangenge. Disamping itu pula hukum adat tidore juga bersumber dari hukum tidak tertulis yang disepakati secara musyawarah mufakat oleh masyarakat dan tokoh-tokoh adat.
Peraturan Kie Kolano 1868 M didasarkan pada hukum agama. Khususnya filsafat hukum Islam yang mengatur tentang kehidupan ummat manusia. Sehingga kehidupan masyarakat Tidore berlandaskan pada ajaran-ajaran atau hukum islam. Meskipun struktur masyarakat Tidore terdiri dari beberapa suku dan agama, namun Sultan sebagai jabatan tertinggi dalam struktur kepengurusan kesultanan tidore membawahi beberapa suku dan agama di wilayah kekuasaannya.
Addab Se Jako merupakan hukum tidak tertulis. Sanksi adat Addab Se Jako pada mulanya disusun atas dasar asas Syah Se Fakat (musyawarah untuk mufakat) dalam sidang kerajaan dari seluruh Maluku pada Abad ke-14 di DPR Kerajaan (Bukul Madoe) yang mengatur tentang perikemanusiaan. Wawancara dengan Sekretaris Kesultanan M. Amin Faroek di Kediamannya Soasio, Tanggal 1 Desember 2013, Pukul 11.00-12.00 WIT Salah satu keputusan hasil musyawarah tersebut adalah memutuskan jumlah maksimum pidana cambuk yaitu sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali.
Pada mulanya Addab Se Jako (pidana cambuk) diberlakukan dalam pidana adat Tidore pada masa Sultan Syaifudin di abad 16 hingga wafatnya Sultan Syahjuan pada Abad 18. Di mana Tidore masih berstatus sebagai negara dengan wilayah pemerintahannya sampai seluruh wilayah Papua. Ibid 
Dalam perkembangannya hukum pidana adat Tidore tidak berlaku lagi disebabkan oleh hegemonitas dari diberlakukannya hukum negara (sistem hukum Belanda) diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada saat diberlakukannya hukum negara, status Soa (kampung) dalam sistem hukum adat Tidore kemudian diganti statusnya menjadi “Desa” sehingga peran Sangaji beralih kepada “Kepala Desa/Lurah”. Dengan demikian Sangaji tidak lagi mempunyai kewenangan dalam mngurusi wilayah pemerintahan dan Sangaji hanya menngurusi hal-hal sosial-kemasyarakatan. Di tengah-tengah hegemonitas tersebut, pada tahun 2001 melalui keputusan musyawarah adat dibeberapa wilayah seperti kelurahan Mareku disepakati untuk diberlakukan lagi hukum pidana adat Tidore khususnya sanksi Addab Se Jako. Hal ini tidak dirumuskan secara tertulis seperti yang terdapat dalam KUHP WvS, namun dipatuhi oleh seluruh masyarakat. 
 Dilihat dalam sistem hukum pidana Islam, pidana cambuk berkedudukan sebagai sanksi pidana pokok terhadap tiga (3) jarimah hudud, yaitu: pertama, Zina ghoiru muhson, kedua, Qodaf, dan ketiga, Syurbah. Sifat cambuk sebagai sanksi pidana pokok dalam ketiga jarimah diatas adalah final (tidak dapat dirubah atau diganti) karena sudah merupakan ketetapan Allah. http://www.kompasiana.com/posts/type/raport/ Pidana Cambuk Dilihat dari Segi Hak Asasi Manusia, diakses Minggu, 01 Desember 2013 
Dalam hukum pidana Indonesia, jenis pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Buku I tentang aturan umum pasal 10 KUHP WvS. Menurut pasal 10 KUHP pidana terdiri dari:
	Pidana pokok

	pidana mati

pidana penjara
kurungan
denda
	Pidana tambahan

	pencabutan hak-hak tertentu

perampasan barang-barang tertentu
pengumuman putusan hakim
Hukum pidana adat Tidore tidak ada ketentuan secara tertulis tentang pembagian pidana pokok dan tambahan seperti dalam KUHP WvS. Dahulu Sanksi pidana adat Tidore terdiri dari pidana penjara, denda, pengasingan, cambuk dan pidana kerja sosial (kerja paksa) Selain sanksi Addab Se Jako, tidak berlaku lagi sanksi-sanksi pidana adat di seluruh wilayah Tidore. Selain itu, dalam pemidanaan adat Tidore terdapat pengaturan ancaman pidana kumulatif/gabungan dan pidana tunggal, sebagai contoh dalam delik pumbunuhan diancam dengan pidana penjara dan pidana kerja sosial (kerja paksa). 
Tidak semua tindak pidana diancam dengan sanksi Addab Se Jako (pidana cambuk). Dahulu Addab Se Jako diancamkan terhadap tindak pidana adat, meliputi perkara perselingkuhan, perzinahan, perkosaan, minuman keras (Khamar), narkoba/narkotika dan durhaka kepada orang tua. Karena mengalami perkembangan dan perubahan sistem hukum adat ke sistem hukum negara, kewenangan dalam sanksi Addab Se Jako hanya diancamkan terhadap tindak pidana minuman keras dan narkoba/narkotika Wawancara dengan Sangaji La ho Mareku Umar Sangaji di Kediamannya Mareku, Tanggal 9 November 2013, Pukul 10.00-13.15 WIT.. 
Menurut pola KUHP/WvS ancaman pidana maksimum khusus untuk pidana penjara yang paling rendah adalah berkisar 3 (tiga) minggu sedangkan maksimum yang di bawah 1 (satu) tahun sangat bervariasi dengan menggunakan bulan dan minggu.
Konsep KUHP ancaman pidana maksimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 (satu) tahun dan 15 (lima belas) tahun yang dapat juga mencapai 20 (dua puluh) tahun apabila ada pemberatan.
Menurut konsep, untuk delik yang dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobotnya kurang dari 1 (satu) tahun penjara, digolongkan sebagai tindak pidana yang sangat ringan dan hanya diancam pidana denda. Ibid, hal. 123.
Pola maksimum khusus paling rendah 1 (satu) tahun menurut konsep dikecualikan untuk delik-delik yang selama ini dikenal sebagai kejahatan ringan. Menurut pola KUHP, maksimum penjara untuk delik-delik kejahatan ringan ini adalah 3 (tiga) bulan, sedang menurut Konsep KUHP adalah 6 (enam) bulan yang dialternatifkan dengan pidana denda.
Pola pidana denda dalam KUHP/WvS tidak mengenal ”minimum khusus”, pola pidana dalam KUHP menggunakan”minimum umum” dan ”maksimum khusus”. Maksimum khusus pidana denda paling tinggi untuk kejahatan adalah Rp 150.000,- dan untuk pelanggaran paling banyak Rp. 75.000,- jadi maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk kejahatan adalah dua kali lipat yang diancamkan untuk pelanggaran. Ibid, hal. 160.
Pola maksimum dan minimum pidana dalam sanksi Addab Se Jako telah mengalami perubahan. Dahulu maksimum sanksi Addab Se Jako adalah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali sedangkan ancaman minimumnya adalah sebanyak 1 (satu) kali. Hal ini pada dasarnya mengikuti ketentuan dalam al- Qur’an. Di mana maksimum pidananya tidak boleh melampaui ketentuan maksimum dalam jarimah hudud (99x; 79x; 39x) JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 17 JULI 2010: 456 – 474. Dalam ketentuan Addab Se Jako tidak boleh melebihi mkasimum pidana 99 (sembilan puluh sembilan) kali. Namun dalam perkembangannya asas maksimum pidana Addab Se Jako berubah menjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali. Tetapi dalam hal tertentu asas minimumnya dapat juga ditentukan dari pertimbangan kondisi korban pada saat eksekusi dilakukan Pada saat eksekusi Addab Se Jako berlangsung, kemudian sebelum 10 kali pukulan terdakwa sudah merintih kesakitan yang luar biasa dan telah meminta ampun berulang-ulang kali maka proses cambuk tersebut dihentikan oleh Sangaji (eksekutor). Terhadap pelaku yang masih dibawah umur  dan wanita tidak ada perbedaan dalam hal hal jumlah minimun dan maksimum pidananya.
Aturan pedoman pemidanaannya pun berbeda dengan hukum pidana Indonesia, KUHP WvS membedakan antara percobaan melakukan tindak pidana dan selesainya tindak pidana. Pada percobaan hukumannya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pokok yang diancam sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP WvS. Sedangkan dalam pengenaan sanksi Addab Se Jako tidak mengenal pembagian dalam hal percobaan melakukan delik dan selesai dilakukannya delik tersebut. Percobaan dan selesainya delik dipandang memiliki bobot yang sama dan diancam dengan pidana yang sama pula. Pertama kasus minuman keras, tidak ada perbedaan antara mengkonsumsi minuman keras dengan jumlah sedikit, mengkonsumsi sampai mabuk, ataupun hanya ada indikasi mengkonsumsi minuman keras. Ancaman sanksi cambuk bagi ketiga kategori inipun sama. Hal ini didasarkan bahwa unsur pertama dari perbuatan pidana khamar itu sendiri adalah perbuatan minum, dan sifat zat dari benda yang diminum adalah memabukkan. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa jika minumannya tidak sampai memabukkan maka dia menjadi halal, sebab hadist nabi dengan jelas menyatakan keharamannya, banyak atau sedikit. Dalam hadist riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda ”Apa saja yang banyaknya memabukkan maka sedikitnyapun haram”. Sedikit merupakan ukuran yang sangat relatif bagi setiap orang, jika yang sedikit dibolehkan maka kemungkinan besar orang akan mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Dan Jika sedikit dibolehkan, maka secara logika, hadist yang melarang membuatnya, mengedarkannya, menyimpannya, menjualnya dan sebagainya menjadi tidak berlaku sama sekali karena itu melarang yang sedikit di sini adalah menutup jalan bagi yang banyak. Yang dimaksud dengan itikad jahat di sini adalah bahwa pelaku minum sudah mengetahui bahwa khamar dapat menghilangkan akal sehat. Dan kemungkinan besar dalam kondisi mabuk dia dapat melakukan apa saja yang membahayakan dirinya dan orang lain, tetapi ia tetap mengkonsumsinya. Hal ini menandakan bahwa ia acuh terhadap kepentingan orang lain. Kedua kasus perzinahan membuktikan bahwa pelaku tidak menggunakan akal mereka sebagai manusia. Akibat tidak mau menggunakan akal inilah maka mereka tidak mampu memahami norma/moral sosial dan akhirnya berperilaku selayaknya binatang (tidak peduli dengan lingkungan masyarakat sekitarnya). Jadi, hakikat dan fungsi pidana cambuk sesungguhnya adalah sebagai satu upaya untuk mengangkat kembali derajat pezina/pemabuk/pemfitnah sebagai manusia agar berada pada posisinya sebagai manusia. Dalam KUHP pengaturan mengenai mabuk tercantum dalam Pasal 492 ayat (1) yang berisi: ”Barangsiapa, yang sedang mabuk di tempat umum merintangi lalu-lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu perbuatan yang aharus dijalankan dengan hati-hati benar supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.
Mengenai banyak atau sedikitnya jumlah cambuk dalam Ketentuan Addab Se Jako sepenuhnya ditentukan oleh hakim adat yang terdiri dari (i) Jojau (Perdana Menteri) sebagai ketua; (ii) Kapita Laut; (iii) Hukum yade; (iv) Hukum Soasio dan Tullamo sebagai juru tulis. Namun pasca kemerdekaan negara Indonesia tahun 1945 di mana diberlakukannya hukum negara, kewenangan hakim adat menjadi hilang hingga pada tahun 2001 diberlakukan kembali sanksi Addab Se Jako di beberapa desa adat Desa adat yang memberlakukan kembali sanksi adat Addab Se Jako adalah Desa adat Mareku., kewenangan hakim adat tersebut kemudian digantikan oleh Sangaji (kepala wilayah/nyili).
Dalam menetapakan jumlah atau lamanya ancaman pidana, dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief terdapat dua alternatif sistem yaitu: Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit, hal. 120-121.
	Sistem pendekatan absolut, yakni untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot/kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman pidana minimum) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap pidana ini dikenal dengan sistem indifinite atau sistem maksimum. Sistem ini biasa digunakan dalam perumusan KUHP/WvS diberbagai negara termasuk alam praktek legislatif di Indonesia, sehingga dikenal sebagai sistem tradisional;


	Sistem atau pendekatan relatif, yaitu untuk tiap-tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitasnya (maksimum pidananya) sendiri-sendiri tetapi bobotnya direlatifkan; yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu.


Dalam Konsep KUHP pemberatan dan peringanan pidana tidak berbeda dengan KUHP yaitu ditambah atau dikurangi sepertiga. Namun menurut Konsep KUHP, pemberatan dan/atau peringanan sepertiga itu tidak hanya terhadap ancaman maksimum tetapi juga terhadap ancaman minimumnya. Dalam hal tertentu, pola peringanan pidana menurut Konsep KUHP dapat juga dikurangi setengahnya dari pembatasan pidana bagi anak yang berusia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Ibid, hal. 175
Berbeda dengan KUHP dan Konsep KUHP, dalam hal pemberatan dan peringanan pidana pada sanksi Addab Se Jako tidak terdapat ketentuan secara tertulis mengenai dasar-dasar pertimbangan Sangaji (hakim) dalam memutuskan sanksi pidana Addab Se Jako terhadap pelaku. Sangaji sebagai hakim dalam memutuskan berat ringannya (strafmaat) sanksi pidana Addab Se Jako hanya didasarkan pada tercelanya perbuatan yang dilakukan serta besarnya akibat dari perbuatan tersebut yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan sosial dalam masyarakat. 
Dalam hukum pidana Indonesia terdapat alasan dihapuskannya kewenangan untuk menjalankan pidana, yaitu sebagai berikut:
	Yang terdapat di dalam KUHP WvS:

	Matinya terdakwa (pasal 83)

Daluwarsa (pasal 84, pasal 85)
	Yang terdapat di luar KUHP WvS:

	Pemberian amnesti oleh presiden

Pemberian grasi oleh presiden
Dalam hukum adat Tidore tata cara pelaksanaan sanksi Addab Se Jako dilakukan sebagai dihapuskannya kewenangan menjalankan sanksi pidana Addab Se Jako hanya disebabkan oleh matinya terdakwa seperti yang terdapat pada pasal 83 KUHP. Apabila pelaku melarikan diri maka pidananya akan diperberat dan baginya tidak ada daluwarsa penuntutan serta daluwarsa menjalankan pidana.
Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm sampai 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter Rotan yang digunakan merupakan jenis rotan yang sering digunakan untuk memukul bedug masjid sebagai tanda masuknya waktu sholat.  dan tidak mempunyai ujung ganda/ dibelah Dahulu terdapat perbedaan dalam jumlah ujung ganda pada rotan. Pelaku laki-laki dibelah menjadi tiga bagian dan pelaku perempuan dibelah menjadi dua bagian. Namun pasca kemerdekaan Negara Indonesia hal ini tidak diberlakukan lagi sampai pada tahun 2001 baru diberlakukan kembali hukum cambuk dengan ketentuan bahwa rotan tidak lagi memiliki ujung ganda/dibelah.. Jarak algojo (pencambuk) dengan terpidana minimal 70 cm sampai dengan 1 meter, dengan sudut ancang-ancang kurang lebih empat puluh derajat. 
Pelaksanaan sanksi Addab Se Jako dilaksanakan oleh Sangaji sebagai eksekutor sekaligus sebagai Hakim. Sangaji (eksekutor) melakukan pencambukan pada bagian tubuh betis dan tidak diperbolehkan mengarahkan di bagian tubuh seperti kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Sangaji (eksekutor) melakukan tugasnya dengan mengenakan jubah berwarna hitam dengan tidak menutupi kepalanya. Wawancara dengan Sangaji La Isa Mareku Mochtar Sangaji di Kediamannya Mareku, Tanggal 7 November 2013, Pukul 20.00-20.30. WIT. Apabila terdapat indikasi mengkonsumsi minuman keras maka Sangaji bekerja sama dengan aparat kepolisian guna melakukan proses penahanan sementara selama 1 (satu) malam sebelum dilakukan eksekusi sanksi Addab Se Jako Terhadap pelaku wanita yang sedang hamil, maka eksekusi dapat ditunda setelah melahirkan setidak-tidaknya sampai dirasa sudah bisa dilakukan eksekusi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan Sangaji (hakim sekaligus eksekutor).
Adapun tata cara pelaksanan sanksi adat Addab Se Jako dalam masyarakat adat Tidore adalah sebagai berikut: Ibid.
	Pelaku terlebih dahulu mengambil air Wudhu
	Pelaku dieksekusi cambuk/ Addab Se Jako

Setelah cambuk pelaku kemudian diambil sumpahnya oleh Imam masjid dengan menggunakan al-Quran
	Setelah proses cambuk selesai dilakukan dan telah diambil sumpah, Sangaji kemudian membentuk suatu kelompok utusan yang terdiri dari unsur pemuda, orang tua pelaku serta tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku guna tidak lagi melakukan perbuatan tercela tersebut yang dapat mengancam atau mengganggu tata hidup dalam masyarakat adat, serta mengembalikan harga diri pelaku atau memulihkan kembali nama baiknya.
Terlihat bahwa sanksi adat Addab Se Jako tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku saja, namun penerapan sanksi ini juga mengandung unsur edukasi atau pendidikan terhadap pelaku. Hal ini tercermin dalam proses/tata cara pelaksanaan sanksi adat Addab Se Jako di atas, di mana setelah eksekusi dilakukan oleh Sangaji selaku aparat pelaksana pidana, Sangaji kemudian membentuk kelompok utusan yang terdiri dari unsur pemuda, orang tua pelaku serta tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku yang bertujuan untuk mengembalikan nama baiknya agar bisa diterima kembali dalam masyarakat adat, juga bertujuan agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan tercela tersebut yang dapat mengancam atau mengganggu tata hidup dalam masyarakat adat. 
.Terkait dengan hal ini,  Barda Nawawi Arief memberikan gambaran mengenai bentuk dari konsep pidana yang bermuatan pendidikan. Barda Nawawi Arief mengungkapkan teori yang disebutnya secara sigkat sebagai teori “mempengaruhi pelaku”, “teori mendidik” atau “teori memperkuat kembali nilai-nilai sosial kemasyarakatan”. Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Op.cit.,hal. 37 Teori ini pada dasarnya telah ada didalam kajian teoritis mengenai teori tujuan pemidanaan. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana pada dasarnya untuk mengubah/ mempengaruhi perilaku terpidana.
Sanksi Addab Se Jako dilakukan di depan masjid setelah selesai/ Ba’da sholat Isya sehingga dapat disaksikan orang banyak, pengunjung bisa menyaksikan langsung dari jarak ± sepuluh meter. Dalam pelaksanaan sanksi Addab Se Jako orang tua dari pelaku beserta keluarganya wajib hadir dan menyaksikan secara langsung proses hukuman tersebut.
Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam penggunaan sanksi Addab Se Jako adalah sebagai berikut:
	Seimbang dengan bobot perbuatan dan akibat yang timbul
	Adil bagi pihak-pihak terkait
	Prevention of crime oriented
Mendorong terpidana untuk bertaubat


A. 1.	Pengaturan dan Pelaksanaan Pidana Badan Dilihat Dari Segi  Perbandingan
Sebagai sarana dari penegakan hukum, pidana badan merupakan salah satu alternatif sanksi yang lahir dari suatu kebijakan pidana. Pada masa lalu pidana badan sangat lazim digunakan di beberapa negara sebagai suatu sarana pidana yang bertujuan untuk menjerakan para pelanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan penguasa atau negara.
Walaupun mulai abad ke-XIX sampai dengan abad ke-XX pidana badan ini telah dihapus di kebanyakan negara-negara Eropa, Amerika dan beberapa negara lainnya di Asia, namun di beberapa negara yang menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukum negara, pidana badan ini masih sepenuhnya dilaksanakan seperti di Arab Saudi, Libya, Pakistan, Iran dan Sudan. Serta di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapore, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Lain halnya penggunaan pidana badan pada zaman dahulu yang lebih menonjolkan kekejaman sebagai efek penjeraan baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat. Pengaturan ataupun pelaksanaan pidana badan di beberapa negara pada saat ini terhitung lebih lunak dan lebih mengutamakan perbaikan terpidana dari pada pemberian efek jera semata.

A.1.a.  Pengaturan Dan Pelaksanaan Pidana Badan di Malaysia
Hukum pidana Malaysia termasuk didalamnya pidana badan merupakan warisan dari Inggris, sama halnya dengan Singapore dan Brunei Darussalam yang merupakan sama-sama negara persemakmuran Kerajaan Inggris Raya. Di Malaysia pidana badan diatur dalam beberapa undang-undang.   Diantaranya terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-undang No. 574 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Malaysia. Sebagaimana terdapat dalam: http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code (Act No. 574).
	Pasal 324, melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata atau alat berbahaya. Barangsiapa kecuali dalam tindakan Pasal 334, dengan sengaja menyebabkan luka dengan menggunakan alat apapun untuk menembak, menikam, atau memotong, atau alat apapun yang digunakan untuk menyerang, yang dapat menyebabkan kematian, atau menggunakan api atau unsur yang dipanaskan, atau menggunakan racun atau menggunakan alat yang bersifat menghancurkan, atau menggunakan bahan peledak, atau dengan alat apapun yang mengandung unsur yang dapat mengganggu tubuh manusia dengan menghisap, menelan, atau untuk dimasukkan kedalam darah, atau dengan menggunakan binatang, dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau dengan denda atau dengan cambukan atau dengan pidana manapun dua diantaranya.
	Pasal 326, barangsiapa kecuali dalam tindakan yang dimaksud dalam Pasal 335, dengan sengaja menyebabkan luka parah dengan menggunakan senjata atau alat berbahaya (seperti yang disebutkan dalam Pasal 325). Dipidana maksimal 20 tahun penjara dan dapat dikenakan denda atau cambuk.

Selain pasal-pasal di atas dalam Malaysia Penal Code, juga terdapat pasal-pasal lain yang berhubungan dengan tindak pidana perlukaan yang dapat dipidana dengan pidana cambuk yakni terdapat dalam:
	Pasal 327, dengan sengaja menyebabkan luka untuk melakukan pemerasan atas barang atau pemaksaan dengan melakukan tindakan yang tidak sah. Dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan dapat dikenakan denda atau cambuk.

Pasal 329, dengan sengaja menyebabkan luka berat untuk melakukan pemerasan atas barang atau pemaksaan dengan melakukan suatu tindakan yang tidak sah. Dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan dapat dikenakan denda atau cambuk.

Selain terhadap tindakan perlukaan dalam KUHP Malaysia pidana cambuk juga diancamkan terhadap tindak pidana:
	Penculikan atau menculik untuk dibunuh atau untuk membahayakan jiwa korban. Dipidana dengan pidana mati atau penjara 20 tahun jika tidak dipidana mati dan dapat dikenakan cambuk (Pasal 364).
	Perkosaan yang diancamkan dalam Pasal 376, yaitu dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dapat dikenakan pidana cambuk karena melakukan perkosaan. Perkosaan ini terdapat dalam Pasal 375, yaitu seorang laki-laki yang melakukan pemerkosaan. Keadaan yang dapat dikategorikan dengan perkosaan di sini adalah:

	Mendapat perlawanan dari korban (perempuan);
	Tanpa persetujuan dari korban;
	Dengan persetujuan korban, dikarenakan ancaman dirinya atau orang lain akan disakiti atau dibunuh, atau karena alasan lain kerena akibat dari kesalah pahaman.
	Dengan persetujuan karena tidak mengerti terhadap akibat dari tindakan yang ditimbulkan terhadapnya. 
	Dengan atau tanpa persetujuannya, jika korban masih berumur di bawah 16 tahun.

	Dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan dapat jug dikenakan denda atau cambuk. Barangsiapa dengan sengaja berhubungan badan dengan binatang (Pasal 377).
	Pasal 377B, dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan dapat dikenakan pidana cambuk, dengan sengaja melakukan hubungan badan dengan cara yang tidak alami/berlawanan dengan cara-cara yang alami.
	Pasal 377C, dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan dapat dikenakan pidana cambuk, barangsiapa melakukan hubungan badan dengan tanpa persetujuan, atau melawan kehendak, atau dengan ancaman korban atau orang lain akan dibunuh atau dilukai.
	Pasal 377E, dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan dapat dikenakan pidana cambuk, barangsiapa menghasut atau membujuk seorang anak (laki-laki) berumur di bawah 14 tahun untuk berbuat cabul dengannya atau orang lain. 


Dalam KUHP Malaysia pidana badan juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diantaranya berhubungan dengan pencurian (Pasal 379), pencurian terhadap kediaman atau fasilitas yang mendapat penjagaan (Pasal 380), pencurian yang menyebabkan perlukaan atau kematian (Pasal 382), pemerasan (Pasal 384), pemerasan dengan ancaman melukai atau kematian (Pasal 387), perampokan (Pasal 392), melakukan perampokan dengan perlukaan (Pasal 394), melakukan perampokan secara bersama-sama (bergerombol) Pasal 395, melakukan perampokan dengan pembunuhan secara bersama-sama atau bergerombol (Pasal 396), Pasal 397 melakukan percobaan perampokan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata atau senjata mematikan yang menyebabkan luka atau kematian, persiapan untuk melakukan perampokan bersama-sama  (Pasal 399), ikut melakukan perampokan secara bergerombol (Pasal 400), melakukan pencurian secara bersama-sama (Pasal 401), ikut melakukan persiapan untuk melakukan perampokan secara bergerombol atau bersama-sama (Pasal 402), penggelapan (Pasal 403), penggelapan (penyelewengan) harta warisan orang lain (Pasal 404), kejahatan pelanggaran terhadap kepercayaan (Pasal 406), kejahatan terhadap pelanggaran kepercayaan yang berhubungan dengan jasa angkutan, dermaga, gudang yang dipercayakan terhadapnya (Pasal 407).
Selain dalam beberapa pasal di atas dalam KUHP Malaysia, pengaturan tentang pidana badan di Malaysia berupa cambuk juga terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan keimigrasian, terdapat dalam Akta Imigrasi 2002 (Akta A1154 bagian 6) menyebutkan: http//www.sinarharapan.co.id/Cambuk, Rotan Atau Sabetan Apa Itu Semua? Annie Bertha Simamora, Rabu, 30 Oktober 2013.
” Pendatang tanpa izin yang masuk secara tidak sah didenda 10.000 RM atau dipenjara tidak lebih dari lima tahun, atau (dikenakan sanksi) kedua-duanya dan dikenakan sabetan (cambukan) tidak lebih dari enam pukulan”.

(shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable of fine not exceeding Ringgit Malaysian (MYR) 10.000 or to imprisonment for the term not exceeding 5 years or to both and shall also be liable to whipping of not more than 6 strokes).

“ Majikan yang menggaji pendatang tanpa izin (PATI) dikenakan denda antara RM 10.000-RM 50.000 per-PATI, atau dipenjara tidak lebih dari 12 bulan atau dikenakan sanksi kedua-duanya”.

Akta tersebut juga menyatakan, jika majikan menggaji lebih dari lima PATI pada masa yang sama dikenakan penjara enam bulan hingga 12 bulan dan dikenakan enam cambukan.
Hukuman badan (cambuk) merupakan format hukuman baru yang diberikan pada sekitar 40 kejahatan, sebagai pidana tambahan yang dilaksanakan di dalam penjara. Diantaranya, kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan, perekosaan, percobaan perkosaan, sodomi, penculikan, penyerangan dengan senjata api, percobaan pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan anak, pencurian, perampokan, serta pada kejahatan tanpa korban seperti kejahatan “kerah putih” (white collar crime) berupa penyalahgunaan jabatan yaitu korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya seperti seperti penipuan pajak.
Banyaknya penerapan sanksi pidana badan (cambuk) di Malaysia dikarenakan meningkatnya angka kejahatan di negara ini. Maka dari itu banyak para politikus yang mendesak untuk menambah daftar kejahatan yang dapat dikenakan pidana cambuk. Di Malaysia ada usulan untuk menambah beberapa pelanggaran dengan pidana cambuk yaitu diantaranya:
	Pelaku pembalap liar;
	Pelaku penjambretan;

Pelanggar lalu-lintas;
Laki-laki yang menelantarkan istrinya;
Orang yang melakukan kejahatan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat;
Perusakan.
Rotan yang digunakan di Malaysia adalah panjang 1.09 m dan berdiameter 1.25 cm. Sekitar sepanjang sapu dan setebal jari kelingking orang dewasa. Rotan yang lebih kecil digunakan kepada pelaku yang lebih muda atau pada pelaku yang berumur di bawah 16 tahun. 
Tata cara pelaksanaan pidana badan di Malaysia adalah terpidana diikat pada suatu bingkai kayu yang berbentuk segitiga dengan posisi berdiri 150 derajat, posisi kedua kaki juga diatur. Semuanya ini disesuaikan dengan pertimbangan perikemanusiaan seperti yang diatur dalam Akta Penjara 537/1995, dengan keadaan bagian pantat yang telanjang sebagai sasaran cambuk. Pada bagian pantat bagian atas (sampai pinggang) sampai pada bagian bawah pantat terpidana dilapisi dengan spon (busa) sampai pada bagian kemaluan untuk menghindari pukulan yang meleset dari petugas, yang dapat mengenai ginjal dan berakibat rusaknya ginjal, dan mengenai bagian kemaluan yang mengakibakan kerusakan genetik yang permanen.
Seorang terpidana yang dikenakan beberapa cambukan, tidak lalu memperolehnya berulang-ulang pada waktu yang sama. Sesudah 1 (satu) cambukan, dokter akan memeriksanya lalu memutuskan kapan sabetan berikutnya bisa dilaksanakan, pendeknya sampai bekas-bekas sabetan yang pertama sembuh.
Selain itu Malaysia, juga memisahkan perkara yang dilakukan oleh muslim yang diatur dengan hukum syari’ah. Hal tersebut berhubungan dengan sistem pengadilan. Hukum syariah, dengan menerapkan pidana cambuk ini tidak diterapkan pada semua perkara pidana, akan tetapi hanya diterapkan pada kejahatan yang berhubungan dengan perzinahan dan khamar (minuman keras). Penerapan hukum syari’ah ini terdapat di negara bagian utara Malaysia, dimana penganut Islam lebih banyak dan lebih kuat dari pada di Kuala Lumpur atau kota lainnya yang di pantai barat yang populasi penduduknya lebih padat.
Mengenai pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan hukuman badan (cambuk) pada umumnya di Malaysia yaitu dipenjara akan tetap perbedaan terdapat pada rotan yang digunakan lebih kecil dari pada rotan yang digunakan pada umunya dan takaran pukulan juga lebih ringan dibandingkan pidana cambuk pada umunya karena tujuan hukuman disini dituju pada rasa malu, bukan hanya rasa sakit semata pada fisik. Algojo daripada pidana cambuk ini adalah petugas penjara yang terlatih untuk itu. Colin Farrell, www.corpun.com, World Corporal Punishment Research: Judicial Caning In Singapore Malysia and Brunei, August 2006.
A.1.b. Pengaturan Dan Pelaksanaan Pidana Badan di Nanggroe Aceh Darussalam
Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreativitas, diskresi dan kebebasan bagi pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Peluang ini ditanggapi secara positif oleh beberapa komponen masyarakat dan pemerintah. Nanggroe Aceh Darusslam yang bercermin dari sejarah perkembangan masa lalu, setelah mendapatkan otonomi yang seluasluasnya untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri, yang salah satunya dengan membentuk aturan hukum sendiri dalam mengimplementasikan syari’at Islam.
Salah satu wujud dari penerapan syari’at Islam adalah dengan diterapkannya pidana cambuk yang pada umumnya lebih dikenal dengan pidana badan, dalam beberapa Perdanya (qanun) yang mengatur tentang beberapa pelanggaran pidana (Jarimah). Dalam Istilah hukum di Indonesia Jarimah merupakan suatu perbuatan pidana, atau beberpa istilah lain merupakan peristiwa pidana, tindak pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum ataupun perbuatan yang dapat dihukum. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 67-69
Pengaturan tentang pidana badan di Nanggroe Aceh Darussalam terdapat dalam beberapa qanun yang menerapkan pidana Islam dalam menentukan ‘uqubat (sanksi). ‘Uqubat ini dapat berupa ‘uqubat hudud (jenis dan ketentuannya jelas diatur dalam Alqur’an) ataupun berupa ‘uqubat ta’zir (jenis dan ketentuannya berdasarkan pertimbangan hakim sepenuhnya).
Di Nanggroe Aceh Darussalam terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dapat dipidana cambuk, namun penulis hanya membatasi pada tindak pidana minuman keras (Khamar) saja.
Dalam qanun yang terdapat di Nanggroe Aceh Darusslam jarimah hudud yang diberikan kepada para pelanggar Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan sejenisnya yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap orang yang menkonsumsi khamar (minuman keras dan sejenisnya) dipidana dengan cambuk 40 (empat puluh) kali.
Ancaman pidana cambuk terhadap pelanggaran (setiap orang yang mengkonsumsi khamar) qanun ini tidak bisa dikurangi akan tetapi bisa ditambah dengan keputusan penguasa, tambahan hukuman ini dikatogorikan ke dalam ta’zir. Mengenai hukuman terhadap pengkonsumsi khamar memang tidak diatur jelas dalam al-Qur’an. Nabi pernah menghukum pelaku yang meminum khamar dengan pukulan sedikit ataupun banyak, namun tidak lebih dari 40 kali cambukan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemberian pidana cambuk 40 kali bagi peminum khamar di dalam qanun khamar di Nanggroe Aceh Darussalam.
Secara lughawi, istilah Khamar berasal dari kata al-khamr, yang artinya menutupi. Khamar adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Khamar menurut Qanun No. 12 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 adalah: ”minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya fikir”. Karena maqashid syari’ah adalah menjaga akal, maka syari’at Islam sangat tegas melarangnya. Al Yasa’ Abubakar, Sulaiman M. Hasan, Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Syari’at Islam NAD, Banda Aceh, 2006, hal. 33
Akal merupakan unsur yang terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Ia merupakan daya atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, menjaga akal merupakan hal yang mutlak bagi manusia. Karena dengan adanya akal yang sehat manusia dapat membedakan suatu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Akal pulalah yang membedakan manusia dengan dengan hewan.
Ada perbedaan mengenai pengertian khamar antara ahli fiqh, Imam Hanafi berpendapat bahwa khamar merupakan minuman yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, madu dan beberapa yang lain. Menurutnya walaupun ada zat lain yang memabukkan bukan merupakan khamar, Beliau menempatkan khamar khusus pada minuman yang memabukkan, yang disebutkan dalam hadist Nabi. Sedangkan tiga imam yang lain, yakni Imam Malik, Syafi’i dan Imam Hambali berpendapat, bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram tanpa kecuali. Mayoritas dunia Islam mengikuti pendapat yang kedua ini.
Perbedaan dalam mendefinisikan khamar ini terletak pada ’illat hukumnya. ’Illat merupakan unsur utama yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum sesuatu. Imam Hanafi ’illatnya adalah jenis bahan baku minumannya, yaitu anggur. Sedangkan bagi Imam Malik, Syafi’i  dan Imam Hambali, ’illat hukumnya adalah sifat memabukkan dari suatu minuman, karena itu jika ’illatnya ini yang dipegang, maka semua jenis minuman yang memabukkan termasuk khamar dan haram hukumnya. Al Yasa’ Abubakar, Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Syari’at Islam NAD, Banda Aceh, 2006, hal. 69
Dilihat dari perkembangan industri sekarang yang berdampak pula pada perkembangan model dan jenis minuman yang memabukkan maka, bisa dipahami jika pendapat yang kedualah yang banyak dianut dunia Islam pada masa sekarang ini. Zaman sekarang benda yang memabukkan tidak hanya dikenal berupa minuman akan tetapi banyak jenis benda yang memabukkan yang dikonsumsi dengan cara dihisap, disuntik, bahkan dimakan. Benda yang memabukkan tersebut pada saat ini lebih populer dengan istilah Narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang), yang di dalamnya termasuk heroin, kokain, shabu, putau yang pada umumnya benda-benda ini layak digunakan dalam bidang farmasi dan kebutuhan medis.
Islam sangat melarang Khamar dikarenakan efek negatifnya yang multi-aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, psikis, dan lainya. Secara sosial, budaya minum minuman keras dapat melahirkan perilaku-perilaku kasar dan anti sosial. Aspek budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif dan sebagainya, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas, boros dan sebagainya.
Secara ekonomi, budaya mengkonsumsi minuman keras menggerogoti pendapatan dan pengeluaran, sebab anggaran belanja yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat telah terkuras untuk membelui khamar. Jika dilihat dari aspek hukum, jika budaya khamar subur di dalam masyarakat, maka berbagai kasus kriminalitas dapat terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Dan secara psikis, banyak pemabuk yang ketagihan akan frustasi, depresi, dan gejala mental lainnya akibat kebiasaan buruknya bertentangan dengan norma-norma sosial. Ibid., hal. 69-70
Adapun ketentuan-ketentuan materiil tentang larangan khamar dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:
Pasal   4 :  Minuman khamar dan sejenisnya haram hukumnya.
Pasal 5 : Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan    sejenisnya.
Pasal 6 : (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan memproduksikan minuman khamar dan sejenisnya; (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.
Pasal 7   : 	Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.
Pasal 8   :	Instansi berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain, dilarang melegalisasikan penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.
Pasal 9   :	Setiap orang atau kelompok/instityusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.
Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan. Pasal 2 Qanun No. 21 Tahun 2003 Tujuan larangan minuman khamar dan sejenisnya ini adalah: Pasal 3 Qanun No. 21 Tahun 2003
	Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal; 
	Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat;
	Meningkatkan peran serta masayarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Larangan dan kewajiban dalam qanun tentang larangan mengkonsumsi khamar dan sejenisnya mempunyai konsekwensi pidananya yang diatur dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar Bab VII mengenai ketentuan ’uqubat. Adapun ancaman pidana terhadap pelanggar qanun ini adalah :
Pasal 26 Qanun No. 21 Tahun 2003.
	Setiap yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan ’uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan ’uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
	Pelanggaran sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah hudud.
	Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6-8 adalah jarimah ta’zir.
Yang dimaksud setiap orang dalam ayat (1) Pasal 26 adalah pemeluk agama Islam yang mukallaf (dewasa dan sehat mentalnya) di Nanggroe Aceh Darussalam. Bagi non muslim tidak diwajibakan atau dipaksa untuk tunduk pada isi qanun ini, baginya diberikan kebebasan untuk tunduk pada qanun ataupun tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia secara nasional yaitu KUHP. Dalam ayat (2) yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Yang dimaksud dengan jarimah hudud dalam ayat (3) adalah tindak pidana yang kadar dan jenis ’uqubatnya terikat pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. Sedangkan jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk Qisash-diat dan hudud yang kadar dan jenis ’uqubatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.
Dalam qanun ini juga diatur tentang pengulangan terhadap jenis pelanggaran yang sama. Hal ini terlihat dalam Pasal 29 yang menyebutkan bahwa ”pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ’uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ’uqubat maksimal.
Apabila seseorang melakukan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 4 setelah ia menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dan belum melampaui rentang waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana, qanun khamar ini maka penjatuhan pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimal ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26.
Pasal 26 tersebut menjelaskan bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang meminum khamar dan sejenisnya dapat dijatuhkan pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, maka dengan demikian apabila terjadi pengulangan dari tindak pidana oleh pelaku yang sama terhadap tindak pidana yang sama maka pidana yang dijatuhkan adalah 40 (empat puluh) kali ditambah 1/3 (sepertiganya) sebagai pemberatan pidana atau sama dengan 53 (lima puluh tiga) kali cambukan. Begitu pula pengulangan terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 pidananya adalah jumlah denda dan/atau penjara maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiganya).
Dalam qanun tidak diatur dan tidak dijelaskan syarat esensial mengenai pemberatan pidana terhadap pengulangan tindak pidana (residivist). Namun dalam KUHP pemberatan pidana terhadap residivist ini diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan 488 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu: Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 498- 499.
	Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama macamnya, meskipun kejahatn itu berlainan macamnya.
	Diantara kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada yang mendapat keputusan hakim (apabila satu diantaranya belum diputuskan oleh hakim), perbuatan itu merupakan suatu gabungan kejahatan dan bukan residivt.
	Hukuman yang dapat dimasukkan dalam peraturan residiv ialah hukuman penjara bukan hukuman kurungan atau denda.
	Jarak waktu kejahatan itu dilakukan tidak lebuh dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak yang bersalah menjalani hukuman yang telah dijatuhkan (sebagian atau seluruhnya).

Penyimpangan-penyimpangan dari KUHP dalam qanun tersebut adalah pemberatan pidana dapat dikenakan pada jenis pidana denda dan juga cambuk (dalam KUHP tidak ada jenis pidana cambuk) yang terdapat dalam Pasal 26 qanun khamar. 
Dalam qanun yang mengatur tentang tindak pidana dibidang khamar ini juga dikenal jenis sanksi administratif, selain pidana cambuk, kurungan dan denda. Dalam Pasal 30 menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 :
	Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka ’uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab. 
	Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain ’uqubat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26, dapat juga dikenakan ’uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan. 

Dalam Qanun di bidang khamar, khamar didefinisikan dengan minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Dari definisi ini maka unsur- unsur pidana yang terdapat di dalam khamar ini, selain unsurunsur umum juga ada nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/ melawan hukum dan pelakunya mukallaf, maka ada 2 unsur tambahan yang khusus untuk tindak pidana khamar yaitu: Al Yasa’ Abubakar, Marah Halim, Op.cit, hal. 72
	Perbuatan meminum minuman yang memabukkan dan berbahaya bagi kesehatan, kesadaran dan daya pikir.
	Ada i’tikad jahat.

Unsur pertama dari perbuatan pidana khamar itu sendiri adalah perbuatan minum, dan sifat zat dari benda yang diminum adalah memabukkan. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa jika minumannya tidak sampai memabukkan maka dia menjadi halal, sebab hadist nabi dengan jelas menyatakan keharamannya, banyak atau sedikit. Dalam hadist riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda ”Apa saja yang banyaknya memabukkan maka sedikitnyapun haram”. Sedikit merupakan ukuran yang sangat relatif bagi setiap orang, jika yang sedikit dibolehkan maka kemungkinan besar orang akan mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Dan Jika sedikit dibolehkan, maka secara logika, hadist yang melarang membuatnya, mengedarkannya, menyimpannya, menjualnya dan sebagainya menjadi tidak berlaku sama sekali karena itu melarang yang sedikit di sini adalah menutup jalan bagi yang banyak.
Ketentuan pelaksanaan ’uqubat (pidana) di Nanggroe Aceh Darussalam, diatur dalam beberapa qanun yang mengatur tentang pidana badan relatif sama isinya, pada setiap pasalnya antara lain terdapat dalam Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar (minuman keras dan sejenisnya), yang terdapat dalam Bab VIII (tentang pelaksanaan ’uqubat) sebagai berikut.
Pasal 31:
	’Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum Petugas yang ditunjuk oleh Penuntut Umum, biasanya adalah aparat Wilayatul Hisbah (Polisi Syari’ah) yang sudah terlatih untuk itu..
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan atau ketentuan yang akan diatur dalam qanun tentang hukum formil.

Pasal 32 :
	Pelaksanaan ’uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekutan hukum tetap.
	Penundaan dilaksanakan ’uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapatkan keterangan dokter yang berwenang.




Pasal 33 :
‘Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak Hukuman ini dilaksanakan di tempat terbuka dan yang dapat dikunjungi masyarakat luas karena Al-Qur’an meminta untuk dilaksanakan seperti itu (QS. An-Nuur: 2). Eksekusi biasanya dilakukan di depan tiap-tiap mesjid agung yang ada di pusat kota seperti Mesjid Raya Baiturrahman yang ada di Kota Banda Aceh, Masjid Raya Nagan Raya, dan Mesjid Raya di kota-kota lainnya yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Waktu pelaksanaan eksekusi ini, dilaksnakan pada hari jum’at seusai shalat jum’at, agar eksekusi ini dapat disaksikan oleh orang banyak dan mempunyai pelajaran tersendiri bagi terpidana ataupun bagi masayarakat yang menyaksikannya. Pelaksanaan pidana cambuk yang demikian ini sama halnya dengan pelaksanaan pidana cambuk di Saudi Arabia. dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
	Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah.
Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum..
Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.
Pasal 34, Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terpidana berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.
Sementara pelaksanaan pidana dalam qanun tentang maisir, terdapat dalam Bab VIII (Tentang Pelaksanaan ’uqubat) Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 serta qanun tentang khalwat yang terdapat dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. 
Dalam pelaksanaan pidana cambuk terpidana haruslah dalam kondisi sehat (dapat menjalani pidana cambuk) yang diperoleh dari keterangan dokter yang dituangkan melalui surat keterangan. Pelaksana dari pidana cambuk adalah seorang algojo yang sudah dilatih terlebih dahulu, Jaksa sebagai eksekutor dari keputusan Hakim. 
Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter 0,75 s/d 1.00 cm. Jarak algojo (pencambuk) dengan terpidana minimal 70 cm sampai dengan 1 meter, jarak penonton dengan pencambuk paling dekat 10 meter, pelaksanaan pidana cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter.
Terpidana tetap diharuskan memakai baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan serta berada pada posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum pria dan dalam posisi duduk bagi terpidana perempuan.
Dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan ‘uqubat cambuk juga disebutkan apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh ulama atas permintaan jaksa atau terpidana.
Pasal 7 ayat (1) Jaksa menghadirkan terpidana ke tempat pelaksanaan pencambukan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya. Kemudian ayat (2) menyatakan pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya tiga hari sebelum pencambukan.
Pasal 8 petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencambukan hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Pasal 10 ayat (1) setiap terpidana dicambuk oleh seorang pencambuk, ayat (2) apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lain, ayat (3) penggantian pencambuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diputuskan oleh jaksa.
Pasal 11. 
Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:
	Terpidana luka akibat pencambukan;
	Diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis;
	Terpidana melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum pidana cambuk selesai dilaksanakan.

Proses pelaksaan pidana cambuk pada ayat (3) adalah mengacu pada proses pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh Rasulullah, Dasarnya adalah peristiwa yang terjadi saat eksekusi Maiz yang saat itu dia lari karena tidak tahan atas lemparan batu hukuman rajam. Lalu orang-orang mengejarnya beramai-ramai dan akhirnya mati. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau menyesali perbuatan orang-orang itu dan berkata,”Mengapa tidak kalian biarkan saja dia lari?” (HR. Abu Daud dan An-Nasai). http://www.acehinstitute.org/front-index.htm/Anton Widyanto, Mungkinkah Rajam Diberlakukan Di Aceh?/, Jum’at 12 Januari 2007.
Pasal 12.
	Dalam hal pencambukan ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b, maka terpidana dikembalikan pada keluarganya;
	Terpidana atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terpidana kepada jaksa secara berkala; Apabila dalam waktu satu bulan terkukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk menghadirkan terpidana dihadapan jaksa.

Pasal 13.
	Pelanjutan pencambukan yang ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasa 11 huruf a dan b akan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani ’uqubat cambuk.

Pelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c akan dilanjutkan setelah ditangkap dan diserahkan kepada jaksa.
Pasal 14.
	Setelah pelaksanaan pencambukan:

	Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan.

Dokter ikut menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan sebagai saksi.
Jaksa membawa terpidana ke ruangan yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya.
	Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna maka alasan penundaan atau penghentian sementara harus ditulis di dalam berita acara.
	Satu lembar salinan berita acara diserahkan kepada terpidana atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian pidana.

Pasal 15. 
Atas permintaan jaksa, pengawalan terpidana dan pengamanan pelaksanaan ”uqubat cambuk dilakukan oleh kepolisian resort kabupaten/ Kota setempat.
Banyak hal yang menarik dalam pelaksanaan pidana badan di Nanggroe Aceh Darussalam. Pidana cambuk yang diatur dan dilaksanakan disana merupakan suatu pelajaran moral sebagaimana yang diharapkan dari pelaksanan hukum pidana Islam dan bukan semata-mata untuk pembalasan.
Pelajaran moral ini dapat terlihat dari awal proses pelaksanaannya. Beberapa saat sebelum pelaksanaan pidana cambuk di depan umum (di Masjid-masjid Raya), sebelumnya aparat yang berwenang mengumumkan pada segenap masyarakat kota terkait untuk melaksanakan shalat Jum’at di Masjid yang ditentukan sebagai tempat pelaksanaan eksekusi cambuk tersebut. Dalam pengumuman dihimbau agar masyarakat hadir untuk melihat proses pelaksanaan hukuman tersebut. Dalam pengumuman juga diumumkan nama si terhukum serta kesalahan yang dilakukan oleh terpidana, dan masyarakat diminta untuk mendo’akan agar terpidana diampuni segala dosa dan kesalahan serta kembali kejalan yang benar.
Proses awal dari eksekusi cambuk ini merupakan bagian dari pendidikan yang merupakan tujuan dari pidana ta’zir, hukuman bukan saja untuk pembalasan akan tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan merubah perilaku pelaku pelanggaran ke arah yang lebih baik yakni dengan diberikannya rasa malu pada pelaku melalui hukuman. 
KETENTUAN HUKUM SANKSI ADAT ADDAB SE JAKO MASIH BERLAKU DALAM MASYARAKAT ADAT TIDORE SAAT INI
Manusia adalah makhluk yang memiliki masalah kompleks baik menyangkut masalah dalam diri sendiri maupun masalah dengan orang lain. Masalah terjadi karena adanya perbedaan antara harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada, masalah yang berlarut-larut akan dapat mengganggu keharmonisan manusia itu sendiri jika tidak ada sebuah aturan yang mengikat ataupun membatasi seseorang, selain itu hakekat manusia sebagai makhluk sosial mengharuskannya untuk menjaga sikap, saling menghargai  satu sama lainnya demi terwujudnya lingkungan yang kondusif. Aturan tersebut adalah hukum, karena menyangkut masyarakat itu sendiri maka hokum pun dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan melalui sebuah musyawarah yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis.  Mengingat pula manusia hidup berkelompok tentu hukum kelompok yang satu tidak sama dengan kelompok yang lain, hukum sebuah kelompok secara tidak langsung menyiratkan kebiasaan atau budaya dari kelompok tersebut. 
Hukum-hukum kelompok tersebutlah yang menjadi dasar adanya hukum adat. Sebagai sebuah hukum yang berfungsi sebagai pengendalian sosial kemasyarakatan tentu hukum memiliki sebuah persyaratan lain yaitu adanya sanksi terhadap pelanggaran hukum. Tetapi bagaimanapun juga perlu ada penyeragaman hukum karena meskipun berupa daerah-daerah tetaplah berada dalam satu wilayah negara yaitu Indonesia. Cikal bakal penyeragaman hukum yang dilakukan adalah dengan diproklamirkannya ideologi bangsa, Pancasila yang menyangkut ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Kelima hal tersebut diambil dari hukum-hukum kedaerahan yang kemudian disatupadukan dan dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dengan adanya sumber hukum tertinggi ini berarti hukum-hukum yang akan dibuat baru tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena apabila bertentangan dianggap sebagai sebuah pengingkaran atas hukum itu sendiri. 
Meskipun Pancasila telah menjadi ideologi bukan berarti hukum yang telah mendarah daging di masyarakat tertentu yang lebih dikenal dengan hukum adat dihapuskan. Hukum adat dan Pancasila berjalan beriringan tanpa ada niat dari pihak manapun untuk saling menjatuhkan. Hukum adat memang memiliki sanksi yang lebih menakutkan dibandingkan dengan hukum nasional. Karena hukum adat dikaitkan dengan agama maka sanksinyapun berkaitan dengan sanksi norma agama juga norma sosial yang dapat memengaruhi psikis bagi pelanggaran. 
Tidak jarang masyarakat harus berpikir dua kali lipat jika ingin melanggar sebuah aturan yang telah berlaku karena dampak dari sanksi tersebut dapat merembet kepada sanak keluarganya. Berbeda dengan hukum nasional yang hanya memberikan sanksi dari norma hukum berupa kurungan penjara yang bisa saja tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Di Tidore sendiri salah satu sanksi yang dianggap efektif adalah dari hukum adat yaitu sanksi adat Addab Se Jako. Sebuah hukuman yang membuat efek jera secara psikis dan moril bagi pelakunya karena harus dicambuk didepan umum (ditonton) dan juga dalam proses eksekusinya dihadiri oleh pihak keluarga. 
Pada pokok bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa penerapan sanksi adat Addab Se Jako/ pidana cambuk (Corporal punishment) di Tidore sudah diberlakukan pada masa Sultan Syaifudin di abad 16 hingga wafatnya Sultan Syahjuan pada Abad 18. Pada masa ini Tidore masih berstatus sebagai negara dengan wilayah pemerintahannya sampai seluruh wilayah Papua. Namun setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia kemudian memberlakukan hukum asing Belanda yang mengakibatkan hegemoni atas hukum adat diselurut wilayah negara Indonesia termasuk Tidore, sehingga berakibat pada tidak lagi digunakannya sanksi adat Addab Se Jako. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis digunakannya sistem hukum Belanda yang menganut faham formal-legalistik atau legisme sehingga yang diakui sebagai hukum negara adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga resmi negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pada tahun 2001 di kelurahan Mareku diselenggarakan musyawarah adat yang dihadiri oleh Sangaji La isa, Sangaji La ho, Lurah beserta tokoh masyarakat lainnya. Salah satu keputusan dari musyawarah adat tersebut adalah menerapkan kembali sanksi Addab Se Jako. Namun penerapan sanksi ini hanya terbatas pada kasus minuman keras dan penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. 
Pidana cambuk diberlakukan kembali pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2001 di Kelurahan Mareku, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Sebanyak 23 orang yang dikenakan sanksi adat  Addab Se Jako/ dicambuk. Rata-rata kasus yang dikenakan sanksi Addab Se Jako adalah kasus minuman keras dan penggunaan narkoba serta narkotika sejenis ganja. Vonis cambuk terhadap pelaku di wilayah hukum adat Mareku adalah sama yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kali. 
Sanksi adat  Addab Se Jako resmi diberlakukan di Tidore sejak tahun 2001. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum ini tidak dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana halnya di Provinsi NAD yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10/2005 sebagai pengganti Peraturan Daerah (Qanun). Namun berdasarkan kesepakatan musyawarah adat diserahkan sepenuhnya kepada Sangaji selaku ketua adat untuk menentukan berat ringannya sanksi Addab Se Jako ini
Selama penelitian di lapangan yakni di Tidore, penulis mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa responden perihal pengaturan sanksi Addab Se Jako di Tidore.
Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 160 (seratus lima puluh) responden, yang tersebar di empat kelurahan di Kota Tidore Kepulauan, yaitu Kelurahan Rum, Kelurahan Ome. Kelurahan Mareku, Kelurahan Toloa. Masing-masing kabupaten/kota terdiri dari 40 (lima puluh) responden. Karenanya sample pada 4 (empat) lokasi tersebut berjumlah 4 X 40 orang = 160 orang responden.
Responden ini terdiri dari beberapa kalangan masyarakat, yaitu terdiri dari mahasiswa, Sangaji, Sekretaris Kesultanan Tidore, tokoh pemuda serta masyarakat pada umumnya. Semua ini dijaring lewat alat pengumpulan data, yaitu; a) Intervew; b) Angket.
Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:
	Apakah di Tidore terdapat hukum adat dan apakah Bapak/ Ibu masih mematuhi hukum adat tersebut?

Apakah Bapak/ Ibu mengetahui bahwa terdapat sanksi adat Addab Se Jako atau hukuman cambuk dalam hukum adat Tidore?
	Apakah Bapak/ Ibu setuju diberlakukannya sanksi adat Addab Se Jako atau hukuman cambuk dalam hukum adat tidore?
	Menurut Bapak/ Ibu apakah sanksi adat Addab Se Jako atau hukuman cambuk dalam hukum adat tidore masih relevan dan efektif apabila diterapkan saat ini?
Mengenai pertanyaan nomor 1 banyak responden yang berpendapat bahwa mengetahui di Tidore terdapat hukum adat. Dalam hal penerapan hukum adat, banyak responden berpendapat masih mematuhi hukum adat yang berlaku tersebut dengan tujuan untuk melestarikan tradisi dan adat Tidore. Hal ini juga bertujuan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat Tidore.
Persepsi responden mengenai pertanyaan nomor 2, banyak dari responden berpendapat bahwa mengetahui adanya sanksi adat Addab Se Jako (hukum cambuk) dalam hukum adat Tidore. Dari beberapa responden di kelurahan Rum, Kelurahan Ome dan Kelurahan Toloa, responden menginginkan untuk diberlakukan kembali sanksi sanksi adat Addab Se Jako sebagai sarana efektif untuk mencegah dilakukannya tindak pidana khususnya penggunaan minuman keras dan Narkoba yang paling banyak dilakukan dilingkungan mereka.
Berkaitan dengan pertanyaan nomor 3, banyak responden menganggap sanksi adat Addab Se Jako di Tidore memang sangat pantas diterapkan/diberlakukan di berbagai bidang (khususnya berkaitan dengan tindak pidana minuman keras dan narkoba), hal ini dikarenakan sanksi adat Addab Se Jako merupakan pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah dan pertimbangan penerapan pidana cambuk adalah petunjuk al-Qur’an dan Hadist. Sanksi adat Addab Se Jako merupakan sanksi yang begitu keras, tegas serta memberikan efek jera sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan di seluruh wilayah Tidore. Menurut responden meningkatnya angka kriminalitas di Tidore merupakan akibat dari tidak digunakannya sarana-sarana efektif dan bermanfaat seperti sanksi pidana adat sebagai sarana kontrol sosial. 
Responden berpendapat pidana penjara kurang memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan, sehingga mengakibatkan terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis). Pidana badan dirasa lebih efektif untuk membina pelaku kejahatan, karena efek dari pidana badan dapat dikatakan secara seketika (rasa malu) dan sakit, serta mencegah masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Banyak responden berpendapat bahwa sanksi adat Addab Se Jako masih relevan dan merupakan sarana efektif dalam mencegah dilakukannya tindak pidana atau perbuatan tercela dalam lingkungan masyarakat adat.
Dari data yang diperoleh terlihat penurunan angka kasus minuman keras di Kelurahan Mareku. Seperti terlihat dalam tabel berikut: Sumber dari wawancara dengan Sangaji La ho Mareku Umar Sangaji di Kediamannya Mareku, Tanggal 11 Desember 2013, Pukul 10.00-11.30. WIT.
Tabel 2
No
Tahun
Jumlah Pelaku
Keterangan
1
2001
23 Orang
Minuman Keras
2
2002
10 Orang
Minuman Keras dan Narkoba
3
2003
-
-
4
2004
-
-
5
2005
-
-
6
2006
-
-
7
2007
8 Orang
Minuman Keras
8
2008
-
-
9
2009
-
-
10
2010
-
-
11
2011
-
-
12
2012
1 Orang
-
13
2013
-
-

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi adat Addab Se Jako merupakan sarana efektif dalam mencegah tindak pidana minuman keras dan penggunaan narkoba atau sejenisnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan sanksi adat Addab Se Jako sesuai dengan tujuan utama dari politik kriminal Indonesia yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Selain itu penerapan sanksi adat Addab Se Jako juga merupakan sarana “general prevention”, yaitu:
	Pengaruh pencegahan (detterent effect);

Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral (strengthen moral inhibitions a moralizing effect);
Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum (stimulate habitual law-abiding conduct);
Jadi dalam pengertian “general prevention” menurut J. Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (detterent effect) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh/ efek moral atau pengaruh pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment). Ibid., hal. 38-40

RELEVANSI SANKSI ADAT ADDAB SE JAKO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Telah dibahas pada pokok bahasan sebelumnya bahwa sanksi adat Addab Se Jako merupakan salah satu hukum tidak tertulis (the living law) yang masih dipertahankan ke-eksistensiannya hingga kini. Konsepsi the living law sendiri menurut Eugen Ehrlich adalah “Law consists of the rules of conduct followed in everyday life-the costumary practices and usages which give rise to and maintain the inner ordering of associations (the family, village community, corporations, business associations, professions, clubs, a school or factory, ect.). This is the ‘living law’.”
(“Hukum terdiri dari aturan-aturan tentang perilaku yang diikuti di dalam kehidupan setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan praktis yang menyebabkan dan mempertahankan “tertib dalam” dari asosiasi-asosiasi, keluarga, komunitas pedesaan, korporasi, asosiasi bisnis, asosiasi profesi, klub, sekolah atau pabrik, dan lain-lain. Inilah ‘The living law’) Eugen Ehrlich dalam Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 215
Sebelum hukum negara yang diadopsi dari hukum Belanda diberlakukan, Indonesia sejatinya telah mempunyai hukum sendiri yang dikenal dengan istilah hukum adat. Sebagaimana Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, sebelum Belanda, dan dengan berbagai institut yang dibawanya, masuk ke Indonesia di abad ketujuh belas, negeri ini sudah mengenal tatanan sosial dan kehidupan yang telah berkembang, Belanda tidak menemukan suatu komunitas yang primitif, melainkan berbagai kerajaan dan karya-karya budaya fisik maupun non fisik yang terkadang berkualitas dunia, seperti candi Borobudur. Satjipto Rahardjo. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hal. 48
Daniel S Lev, menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sebelum bertemu dengan barat sebagai berikut: “Before then many different legal orders existed, independently within a wide variety of social and political systems”. Ibid., hal. 49 Tatanan-tatanan hukum telah ada di Indonesia jauh sebelum bertemu dengan hukum modern. Masyarakat Indonesia telah hidup dengannya selama beratus-ratus tahun. Tatanan lokal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Daniel S Lev, ada tersebar dengan beraneka ragam dalam masing-masing sistem politik dan sosial. Tatanan hukum yang dimaksud tersebut kemudian dikenal sebagai hukum adat.
Dalam membangun kerangka dasar hukum nasional, perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat
Baik hukum dalam arti luas dan khususnya hukum pidana merupakan salah satu instrumen atau sarana dalam upaya memberikan kesejahteraan dalam masyarakat (social welfare) serta perlindungan masyarakat (social defence), penegakan hukum pidana harus memberikan solusi penyelesaian yang baik dan tepat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan hukum pidana.
Kebijakan hukum pidana sendiri pada dasarnya memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Sebab kebijakan hukum pidana berkaitan dengan persoalan kebijakan sosial dan kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam konteks ini kebijakan hukum pidana harus memperhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan nilai maka kebijakan hukum pidana akan berorientasi pada peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai socio-politik, socio-filosofis dan sicio-kultural.
Pembaharuan Hukum Pidana bukan hanya menyangkut aturan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya. Seperti pendapat Gustav Radbruch, memperbaharui hukum pidana tidak berati memperbaiki hukum pidana, tetapi menggantikannya dengan lebih baik. Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal. 60 Pendapat Radbruch berhasil diterapkan oleh Polandia dengan KUHP Baru sejak tahun 1969, demikian pula Swedia tahun 1965 yang diibaratkan Simsons bahwa apabila KUHP itu seperti gedung maka “batu-batu dari gedung lama itu tidak ada sama sekali yang tetap pada tempatnya”. Ibid.,
Pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Jadi, ukuran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di masyarakat mengenai apa yang benar, baik, bermanfaat atau sebaliknya. Sebagaimana pendapat Von Savigny bahwa “Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird  mit  dem volke” yang berati hukum itu tidak dibuat, tetapi berada dan berkembang dengan jiwa bangsa.
Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengalami banyak perkembangan-perkembangan yang baru. Salah satunya adalah dengan adanya perluasan terhadap sumber hukum dimasa yang akan datang. Sehingga keberlakuan sumber hukum tertulis diperluas dengan adanya keberadaan sumber hukum yang tidak tertulis. Perluasan sumber hukum sedemikian dapat juga dijumpai pada pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, yang menentukan:
	Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis
Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 
Berdasarkan hal tersebut, hukum nasional dapat bersumber dan digali dari nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Dengan demikian hukum nasional diharapkan mencerminkan nilai sosial, budaya, dan struktural masyarakat Indonesia. 
Pandangan mengenai hukum nasional yang bersumber dan digali dari hukum yang hidup juga terlihat dari kesimpulan dan resolusi yang dihasikan dalam Seminar Hukum Nasional sebagai berikut: Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

	Hasil Seminar Hukum Nasional Tahun 1963 Bidang “Asas-Asas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana”;

	Angka 4 yang menyebutkan “ yang dipandang sebagai perbuatan jahat tadi, adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lainnya. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa”. (garis miring dari penulis)

Angka 8 yang mengkhendaki agar hukum agama dan hukum adat dijalankan dalam KUHP
	Hasil Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 dalam kesimpulan angka 1 disebutkan bahwa pembinaan hukum nasional harus memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law)

Hasil Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1994:
	Sub B mengenai Materi Hukum angka 1 tentang Hukum Tertulis menyebutkan bahwa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis hendaknya bersifat “komplementer”

Sub B mengenai Materi Hukum angka 3 tentang Hukum Kebiasaan huruf a mengatakan bahwa hukum kebiasaan mengandung dua pemahaman:
	Dalam arti: identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat
	Dalam arti kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan (decision maker), sehingga lambat laun menjadi hukum (gewonte recht, customary law). Hukum kebiasaan ini bersifat nasional dimulai sejak proklamasi kemerdekaan, terutama dalam bidang hukum tatanegara, hukum kontrak, hukum ekonomi dan lain sebagainya.

Hasil Seminar Hukum tersebut terlihat pengakuan dan penerimaan terhadap hukum tidak tertulis. Terlihat pula adanya kehendak menjadikan hukum tidak tertulis sebagai bagian hukum nasional di masa mendatang. Dalam konteks itu hukum pidana di masa yang akan datang juga menyertakan hukum tidak tertulis (the living law) sebagai bagian dari upaya penegahan dan penanggulangan kejahatan.
Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penggalian dan pengembangan nilai-nilai hukum pidana yang hidup di dalam masyarakat bertumpu pada dunia akademik/keilmuan. Barda Nawawi Arief menyebut nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai “batang terandam” yang belum banyak terangkat ke permukaan. Upaya mengangkat batang terandam ini penting dilakukan untuk dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Op.cit., hal. 50
Apa yang disampaikan Barda Nawawi Arief (pengkajian hukum adat sebagai bahan penyusunan hukum nasional) tersebut senada dengan pernyataan Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besarnya. Soekanto mengingatkan bahwa sebenarnya kita (Indonesia) belum mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sendiri, Soekanto dengan jelas menyampaikan pentingnya menggali hukum adat: Soekanto dan Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978, hal. 103
Kita belum mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional, belum memutuskan apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini dapat dijadikan Kitab Undang- Undang Pidana Nasional, dsb. Untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan itu kita memerlukan beberapa kaum sarjana yang dapat bekerja dalam kalangan hukum adat kita, yang bisa membandingkan hukum adat dengan hukum-hukum lain supaya dengan cara sedemikian kita dapat suatu hukum Nasional yang modern

Cita-cita untuk membangun hukum nasional yang kokoh dan berakar pada hukum adat juga dikemukakan oleh Soenaryati Hartono. Menurutnya hukum adat sesungguhnya tidak lain dari pada hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional yang bersama sama dibentuk itu harus berakar pada hukum adat. Soenaryati kemudian mengibaratkan hukum adat sebagai tanah dan hukum nasional sebagai bangunan diatasnya. Soenaryati Hartono. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Citra Aditya Bakti,  Bandung , 1981, hal. 18 Soenaryati juga menambahkan, bahwa ‘bangunan’ tersebut haruslah kokoh berdiri dan mampu memenuhi kebutuhan manusia Indonesia di zaman ini. Satu hal yang perlu mendapat catatan bahwa hukum adat yang dijadikan pijakan tersebut tentunya yang masih bersesuaian dengan martabat bangsa berlandaskan pancasila sebagaimana resolusi butir ke-4 seminar hukum nasional 1963. Hal ini berarti tidak semua nilai-nilai hukum adat dapat dijadikan pijakan bagi hukum nasional, sebab ada beberapa nilai-nilai hukum adat yang tak dapat berlaku universal seperti misalnya tradisi otiv-bombari pada suku Marind di Merauke Papua. Aroma Elmina Martha. Denda Adat dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Kekerasan di Pengadilan Negeri Merauke Papua) dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.UII. Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia. No 26 vol 11 2004, hal. 34
Barda Nawawi Arief Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal. 13 selanjutnya mengungkapkan bahwa dilihat dari perspektif kajian perbandingan dan kajian keilmuan, pengakuan terhadap eksistensi hukum yang hidup atau tidak tertulis sebagai sumber hukum bukanlah sesuatu yang asing.
Dari kajian keilmuan adanya teori/doktrin/ajaran “SMH (sifat melawan hukum) Materiel”, teori “perbuatan fungsional” atau pengertian “perbuatan dari sudut ilmiah”, adanya doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan diakuinya “pendapat ahli/pakar” atau “ilmu pengetahuan” dalam praktek penegakan hukum, pada dasarnya mengandung arti bahwa yang dapat menjadi sumber hukum (“sumber kepastian”) tidak hanya kepastian formal menurut UU (hukum tertulis), tetapi juga “kepastian yang bersifat materiel/substansial” berdasarkan hukum yang hidup (tidak tertulis) dan berdasarkan “ilmu hukum/kajian ilmiah/ilmu pengetahuan lainnya (misalnya di bidang medis, teknik dsb). Jadi tidak hanya ada “certainty of law/written law” atau “formal certainty”, tetapi juga ada “certainty of (by/in) unwritten law” atau “substantive/material certainty”, bahkan ada pula “scientific certainty”. Ibid.,
Dalam kajian perbandingan hukum, sewaktu KUHP Kanada merumuskan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang dalam Pasal 7 (3.76), terlihat bahwa “hukum kebiasaan internasional, konvensi hukum internasional atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa” juga dijadikan sebagai sumber hukum (positif). KUHP Kanada itu nampaknya mengacu pada Pasal 15 (2) ICCPR yang juga mengakui adanya perbuatan kriminal (aktif dan pasif) menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (“any act or omission which, at the time when it was commited, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”). Ibid.
KUHP Korea juga mengakui hukum yang hidup sebagai sumber hukum materiel (yang negatif) sebagaimana terlihat dalam Pasal 20 yang antara lain menyatakan, bahwa perbuatan yang sesuai dengan praktek bisnis yang sudah lazim/diterima (persuant to accepted business practice) atau yang tidak melanggar norma/kebiasaan masyarakat (does not violate the social mores) tidak dapat dipidana. Ibid.

Uraian tersebut di atas memperjelas sekaligus mempertegas bahwa perluasan sumber hukum pidana merupakan hal yang biasa. Hanya saja di Indonesia yang terbiasa dengan pemikiran yang legalistik formalistis sehingga penggunaan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum menjadi tidak biasa. 
Di Indonesia sumber hukum tidak tertulis dapat dijumpai dalam hukum yang hidup didalam masyarakat (the living law). Hukum yang hidup tersebut bisa berupa hukum agama atau hukum adat. Terkait penulisan ini akan diwakili oleh hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia.
Soediman Kartohadiprodjo Soediman Kartohadiprodjo, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Binacipta, Bandung, 1968, hal. 7 pernah mengingatkan bahwa memang hukum adat berbentuk tidak tertulis, tetapi tidak dapat dilupakan bahwa “denkstructuur” (dunia pemikiran) yang menjadi dasar hukum adat adalah jauh berlainan dari pada “denkstructuur” dari pada “hukum tidak tertulis” atau kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal15 A.B. Beliau kemudian menerangkan bahwa “perlu ditandaskan bahwa istilah “hukum tidak tertulis” itu adalah lebih luas dari pada istilah “hukum adat”; hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, yang prinsipiil berbeda dari hukum tidak tertulis lainnya. Dengan lain perkataan! Hukum Adat bukan Hukum Adat bukan Hukum Adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan Hukum Adat adalah Hukum Adat karena tersusun dengan dasar pikiran tertentu, prinsipiil berbeda dari dasar pikiran Hukum Barat. Ibid., hal. 8 Dalam hal itu jelas diterangankan bahwa Hukum Adat sekalipun berbentuk tertulis, ia tidak sama dengan Hukum Kebiasaan dalam Hukum Barat. Ada perbedaan yang khusus dan khas secara prinsipiil.
Sebagai hukum yang hidup, hukum pidana adat mengandung nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum ini merupakan nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Ia diakui dan dipatuhi oleh masyarakat (khususnya masyarakat adat) sebagai aturan bertingkah laku dalam kehidupan. Berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana disadari bahwa kebijakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari persoalan nilai termasuk nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, menjadikan hukum pidana adat sebagai sumber atau bahan dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (perundang-undangan) sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Eugen Ehrlich, yang membedakan antara positive law dan living law bahwa: “the positive law can be affective only when it corresponds to the living law; that is, when legal codes are based on underlying social norms or real life. In the words, law is to be understood as part of the social order”. Eugen Erlich dalam Nyoman Serikat, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 120 Jadi hukum positif akan efektif apabila ia berkesesuaian dengan hukum yang hidup.
Di lain sisi, perkembangan dunia internasional mengkhendaki adanya fungsionalisasi terhadap extra legal system dalam upaya penanggulangan kejahatan. Seperti misalnya fungsionalisasi terhadap restorative justice dalam penanggulangan kejahatan. Pemikiran mengenai restorative justice ini dicetuskan oleh kaum/ golongan abolisionis. Gerakan ini muncul di Amerika dan Eropa dan pada mulanya mengritik ketidakefektifan pidana penjara. Dalam perkembangannya kemudian mereka ingin menghapus sistem peradilan pidana retributive justice dengan menggantikannya dengan restorative justice.
Menurut Muladi, landasan restorative justice dalam mendekati tujuan sistem peradilan pidana dengan sasaran akhir penyelesaian konflik, mirip sekali dengan tujuan pengenaan sanksi adat yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (mengakhiri evenwicht verstoring). Muladi, Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi Tentang Asas Legalitas, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional “Relevansi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 1994, hal. 1
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini tengah mengembangkan hukum pidananya. Konsep KUHP Baru tahun 2012 merupakan wujud dari upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Dalam  hal pemidanaan delik adat, Konsep KUHP Baru tahun 2012 pada dasarnya telah berupaya untuk mengadopsi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia ke dalam rancangan hukum pidana nasional di masa yang akan datang. Hal ini terlihat dengan dirumuskannya sumber hukum tidak tertulis dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Konsep KUHP Baru tahun 2012. 
Terkait dengan itu, perlu untuk diingatkan bahwa keberadaan hukum yang hidup hanya sebagai bahan pertimbangan terhadap penegakan hukum pidana yang lebih humanis yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila khususnya nilai Ketuhanan, nilai Keadilan dan nilai Kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan pendapat Muladi bahwa KUHP Nasional di masa-masa datang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Khusus sepanjang yang menyangkut alasan sosiologis, hal ini dapat menyangkut yang bersifat ideologis maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia sepanjang tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa (subsulture) dan bukan merupakan budaya tandingan (counter culture). Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, hal. 3
Sebagai implementasi pemikiran Muladi itu, dalam Rancangan KUHP Baru telah memuat suatu rumusan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengakui adanya hukum yang hidup atau hukum adat yang berlaku (Pasal 2 Konsep KUHP Baru tahun 2012). Jadi selain adanya asas legalitas sebagai asas yang fundamental bagi negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum juga mengakui adanya hukum adat yang masih hidup untuk daerah-daerah tertentu.
Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) Konsep KUHP Baru tahun 2012 maka hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di Pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu  ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana.
Dengan demikian, hukum adat di masa yang datang akan menjadi sumber hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu hukum pidana adat sangat relevan untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan KUHP  yang akan berlaku secara efektif. Sehingga KUHP Baru Indonesia akan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan kebudayaan bangsa yang berasal dari jiwa serta kepribadian bangsa.
Dalam konteks ini kesimpulan Artidjo Alkotsar yang termuat dalam pernyataannya menjadi relevan: Artidjo Alkostar dalam Anto Soemarman, Hukum Adat, Perspektif Sekarang dan Mendatang, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2003. hal. v-vii
Penyelesaian perkara dalam hukum adat senantiasa bertumpu pada penyelesaian perkara, bukan pada memutus perkara sebagaimana yang terjadi dalam acara hukum Eropa atau Barat. Dengan demikian, setelah ada penyelesaian dalam perkara adat maka hubungan personal, kekeluargaan komunitas pada masyarakat adat tetap terjaga. Sedangkan dalam hukum Eropa. atau Barat, setelah diputusnya sengketa oleh pengadilan, maka putus pula hubungan keluarga mereka yang bersengketa tersebut. 

Dilihat dari sistem pemidanaan di masa yang akan datang, didasarkan pada ide keseimbangan monodualistis. Artinya bahwa pemidanaan di masa yang akan datang harus memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini pemidanaan di masa yang akan datang mendasarkan pemidanaannya pada ajaran daad-dader strafrecht. Ajaran ini menitikberatkan pada segi-segi obyektif dari perbuatan (daad) dan segi-segi subyektif dari orang/pelaku (dader). Untuk itulah pemidanaan di masa yang akan datang akan bersumber pada 2 (dua) asas fundamental yaitu asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas/kesalahan (asas kemanusiaan).
Oleh karenanya dapat diketahui bahwa sistem pemidanaan di masa yang akan datang akan dilatarbelakangi oleh ide-ide dasar, diantaranya sebagai berikut:
	Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;

Ide keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/offender (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
Ide penggunaan double track system (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures);
Ide mengefektifkan “non custodial measures” (alternative to imprisonment);
Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (elasticity/flexibility to sentencing);
Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction);
Ide subsidaritas di dalam memilih jenis pidana;
Ide pemaafan hakim (rechterlijke pardon/judicial pardon);
	Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;
Berdasarkan ide-ide dasar tersebut di atas, maka sistem pemidanaan di masa yang akan datang terdapat ketentuan-ketentuan baru antara lain sebagai berikut:
	Adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang “strict liability” dan “vicarious liability”;

Ada pidana mati bersyarat;
Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat;
Ada pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi; dan pidana pemenuhan kewajiban adat;
Ada pidana minimal khusus yang disertai dengan aturan/pedoman pemidanaannya;
Ada batas usia pertanggungjawaban pidana anak (the age of criminal responsibility);
Ada bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak;
Ada kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi); 
Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidanadan tindakan);
Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai saksi yang berdiri sendiri;
Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal;
Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidananya dirumuskan secara alternatif;
Dimungkinkannya hakim memberikan maaf/pengampunan (rechterlijke pardon/judicial pardon) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan;
Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelau patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (asas culpa in causa/action libera in causa);
Dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan walaupun sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah van gewisde);
(Cetak tebal dari peneliti)
Selain itu diperluasnya pemidanaan, di mana tidak hanya didasarkan ada 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana dan pemidanaan melainkan juga menyertakan tujuan pemidanaan. Persyaratan pemidanaan demikian dapat disajikan dalam skema sebagai berikut: Barda Nawawi Arief, Slide Materi Kuliah Hukum Pidana I Lengkap, Universitas Diponegoro, hal. 64

        PIDANA = TP + K (PJP) + TUJUAN


Pemidanaan terhadap delik adat melalui pengaturan pidana pemenuhan kewajiban adat dalam Konsep KUHP Baru. Dalam Konsep KUHP Baru, pidana pemenuhan kewajiban adat merupakan jenis pidana baru dan baru ditempatkan sebagai pidana tambahan. Artinya bahwa di masa yang akan datang pidana pemenuhan kewajiban adat ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Namun demikian, pidana pemenuhan kewajiban adat juga dapat dijatuhkan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri.
Sehubungan dengan telah diaturnya pidana pemenuhan kewajiban adat dalam Konsep KUHP Baru maka perlu ditindaklanjuti dengan ketentuan pemidanaan terhadap delik adat. Untuk dapat menentukan pemidanaan terhadap delik adat maka delik adat harus ditentukan terlebih dahulu. Dengan kata lain dilakukan kriminalisasi terhadap delik adat. Namun kriminalisasi terhadap delik adat tidak bisa dilakukan sama seperti delik-delik biasa. Hal ini dikarenakan delik adat memiliki sifat yang berbeda dengan delik-delik biasa.
Delik adat memiliki sifat dinamis artinya delik adat memiliki sifat yang mengalir mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Sehingga dikatakan delik adat lahir, tumbuh dan berkembangan kemudian lenyap selaras dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakatnya. Hal ini harus dipahami sebagai ketidakmungkinan untuk menentukan ketentuan yang statis terhadap delik adat. Apabila kemudian delik adat diatur secara statis dalam hukum tertulis maka delik adat tersebut tidak lagi merupakan bagian dari hukum yang hidup. Alasan ini harus dipahami sebagai alasan untuk membiarkan delik adat tetap pada hakekat dan sifatnya sebagai delik yang hidup dalam masyarakat.
Mengenai bentuk dari perbuatan yang dijadikan delik adat dalam Konsep KUHP Baru diserahkan pada hukum yang hidup untuk menentukan sifat melawan hukumnya, sehingga dalam menentukan tindak pidana adat seperti apa yang dapat diatur dalam Konsep KUHP sepenuhnya dikembalikan kepada hukum yang hidup.
Delik adat merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat. Perbuatan yang dapat dianggap melanggar ketentuan hukum adat bersifat melawan hukum secara materiel. Hal ini pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Konsep KUHP Baru Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”. Jadi berdasarkan ketentuan ini ukuran umum tentang delik adat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Dengan adanya ketentuan tersebut Konsep KUHP Baru pada dasarnya telah mengkriminalisasi delik adat. Hanya saja belum dijumpai adalah wujud perbuatan yang dapat dikatakan sebagai delik adat. Artinya bahwa tindak pidana adat seperti apa yang dapat diatur dalam Konsep KUHP. Namun sepanjang memenuhi unsur sifat melawan hukum materiel dan oleh masyarakat adat perbuatan tersebut dipandang tercela maka hakim tetap dapat melaksanakan pemidanaan.
Keberadaan hukum pidana adat dalam kenyataan masyarakat di beberapa daerah tertentu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan sanksi adat seperti sanksi adat Addab Se Jako pada masyarakat adat Tidore, yang memberikan warna kehidupan hukum pidana adat sebagai mekanisme kontrol sosial yang tumbuh dan berkembang di alam tradisi masyarakat yang bersangkutan. Untuk itulah dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat yang di dalam beberapa kasus-kasus delik adat menghendaki adanya upaya pemulihan, maka perumusan asas legalitas secara materiil sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konsep KUHP Baru tahun 2012 diikuti pula dengan merumuskan “pemenuhan kewajiban adat” sebagai salah satu jenis pidana tambahan.
Pemidanaan delik adat delik adat di masa yang akan datang dalam Konsep KUHP Baru Tahun 2012 dimungkinkan untuk diberikan pidana pemenuhan kewajiban adat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konsep KUHP Baru Tahun 2012 bahwa “ketentuan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Rumusan pasal ini merupakan perluasan dari sumber hukum di masa yang akan datang.
Sebagaimana disepakati secara nasional bahwa di masa yang akan datang tidak hanya sumber hukum tertulis saja melainkan juga sumber hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Adapun hukum yang hidup di Indonesia diketahui bahwa terdapat hukum agama dan hukum adat. Dibeberapa daerah hal ini seringkali dijadikan landasan bagi hukum adat seperti halnya di Tidore. 
Dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang tercermin dalam Konsep KUHP Baru Tahun 2012, telah memberikan ruang bagi hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis. Pengakuan dan penguatan terhadap hukum yang hidup melalui Konsep KUHP Baru Tahun 2012 merupakan suatu usaha nasional dibidang hukum yang telah mengembalikan eksistensi hukum tidak tertulis di seluruh wilayah di Indonesia.
Penggunaan hukum pidana digunakan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan pada hakekatnya merupakan langkah kebijakan. Sebagai suatu kebijakan, maka langkah dan tindakan yang diambil merupakan suatu pemilihan yang didasarkan pada pertimbangan yang cukup beralasan, yang rasional. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 106. Oleh karenanya, menurut Soedarto bahwa sarana yang dipilih harus merupakan sarana yang dianggap paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan inilah nantinya yang menjadi tolok ukur keberhasilan penggunaan hukum dengan sanksi yang berupa pidana. Ibid., Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diberlakukan/ diterapkannya sanksi adat Addab Se Jako tidak lain disebabkan sanksi ini dipandang sebagai sarana paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan hidup bersama yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat adat Tidore.
Addab Se Jako merupakan salah satu hukum tidak tertulis di Indonesia yang masih dipertahankan eksistensinya untuk menjaga serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat adat di Tidore. Penggunaan sanksi adat Addab Se Jako merupakan salah satu hukum tidak tertulis/ hukum adat yang masih relevan dengan hukum pidana nasional di masa yang akan datang. Semangat pembaharuan hukum pidana ini harus diwujudkan atau diejewantahkan dalam hukum pidana nasional (KUHP Nasional) sehingga masalah kriminalisasi dan penalisasi tidak lagi bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat khususnya masyarakat adat Tidore yang masih memberlakukan hukum adatnya. Sehingga tidak lagi dikatakan bahwa bangsa Indonesia telah membunuh hukum yang hidup dalam masyarakatnya sendiri. 
Oleh karenanya dilihat dari aspek sosiologis sanksi adat Addab Se Jako merupakan keputusan kolektif masyarakat adat Tidore dalam mencegah sekaligus menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela atau menyimpang, hal ini juga pencerminan dari nilai-nilai budaya suatu bangsa.
 Pada sisi lain sanksi adat Addab Se Jako masih relevan dengan hukum pidana di masa yang akan datang berkenaan dengan tujuan pemidanaan dilihat dari pembaharuan hukum pidana nasional. Bahwa tujuan diberlakukannya sanksi adat Addab Se Jako adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh perbuatan menyimpang atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Tidore. Sebagaimana Muladi mengatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Berdasarkan argumentasi tersebut, selanjutnya Muladi kemudian memperinci tujuan pemidanaan meliputi :
	Tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum atau khusus.
	Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat.

Tujuan pemidanaan adalah pemeliharaan solidaritas masyarakat.
Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan ataupun pengembangan. Muladi, Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pemidanaan, Makalah Simposium Nasional Tentang “Relevansi Pidana Mati di Indonesia”, Penyelenggara Fakultas Hukum UNMUH Surakarta, Tanggal 15 Juni 1989.
Selain itu penerapan sanksi adat Addab Se Jako pada hakekatnya selaras dengan tujuan utama dari pidana dan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dapat dikemukakan sebagai berikut: Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 85
	Tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan. Perumusan tujuan pidana demikian ini dilatar belakangi perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Tujuan ini sering digunakan dengan berbagai istilah seperti ”penindasan kejahatan” (repression of crime) ”pengurangan kejahatan” (reduction of crime) ”pencegahan kejahatan” (prevention of crime) ataupun ”pengendalian kejahatan” (control of crime).
	Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku. Tujuan ini dilatarbelakangi perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahayanya orang (si pelaku). Istilah-istilah lain yang digunakan untuk merefleksikan tujuan ini adalah rehabilitasi, reformasi, treatment of offenders, reduksi, readaptasi sosial, resosialisasi pemasyarakatan, maupun pembebasan.
	Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka tujuan pidana sering dirumuskan untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. Perumusan pidana lain yang sejalan dengan tujuan ini antara lain: ”policing the police”, ”menyediakan saluran untuk motif-motif balas dendam” atau ”menghindari balas dendam”, maupun ”tujuan menteror” yang melindungi pelanggarar terhadap pembalasan sewenang-wenang diluar hukum.
	Tujuan pidana adalah untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Tujuan ini dilatarbelakangi perlunya perlindungan masyarakat dengan mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Perumusan tujuan pidana lainnya yang mencerminkan tujuan antara lain; ”untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana”, untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan untuk mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Secara filosofis, sanksi adat Addab Se Jako dalam masyarakat hukum adat Tidore berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius magis, komunal dengan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individu akan tetapi keadilan secara bersama. Konsekuensi logis tersebut maka penyelesaian dalam masyarakat adat Tidore berlandaskan pada dimensi penyelesaian yang membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Hal ini merupakan sifat hukum pidana adat yang lebih mengkedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana Soepomo menyebutkan bahwa dalam sistem hukum pidana adat tujuan dijatuhkannya sanksi adat sebagaimana berlaku dan dipertahankan pada suatu masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat. Perimbangan hukum itu meliputi pula perimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Universitas, 1963, hal. 95
Karena pada dasarnya, hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat. 
Sanksi adat merupakan salah satu bentuk hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Adaikata diadakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya akan percuma saja, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan. Hilman Hadikusuma, Op.cit., hal. 20
Sebagai hukum yang hidup, sanksi adat Addab Se Jako mengandung nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum ini merupakan nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Ia diakui dan dipatuhi oleh masyarakat (khususnya masyarakat adat Tidore) sebagai aturan bertingkah laku dalam kehidupan. Berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana disadari bahwa kebijakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari persoalan nilai termasuk nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Secara yuridis-normatif, relevansi sanksi adat Addab Se Jako terlihat dalam Konsep KUHP Baru tahun 2012 khususnya pada Pasal 67 ayat (1) mengenai pidana tambahan huruf e yaitu pemenuhan kewajiban adat. Disamping itu pula terdapat Pasal 100 Konsep KUHP Baru Tahun 2012. Menurut Pasal 67 ayat (2) bahwa pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lainnya. Disamping itu terkait pula dengan Pasal 100 ayat (1) Konsep KUHP Baru tahun 2012 bahwa “dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hakim dapat menjatuhkan pidana pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 100 ayat (2) Konsep KUHP Baru Tahun 2012 juga dirumuskan bahwa “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebut dalam ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1). 
Selain itu penerapan saknsi adat Addab Se Jako juga berkaitan dengan pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru tahun 2012 diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
(cetak tebal dari peneliti)
Pasal ini merupakan hal-hal yang wajib diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana (pedoman pemidanaan). 
Sanksi adat Addab Se Jako tidak serta merta digunakan begitu saja dalam hukum pidana adat masyarakat adat Tidore, melainkan melalui pertimbangan dan keputusan kolektif masyarakat adat Tidore. Penggunan sanksi adat Addab Se Jako juga didasari atau dipedomani dari aspek pengaruh/ akibat yang menjerakan serta efektifitasan sanksi ini pada pelaku tindak pidana. Hal ini identik dengan pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana Pasal 55 Konsep KUHP Baru tahun 2012.
Pada Konsep KUHP Baru tahun 2012 sebagai ius constituendum diatur eksistensi pidana tambahan berupa, “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” di mana hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Pedoman pemidanaan khususnya yang berupa pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan tujuan pemidanaan khususnya berupa menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sehingga putusan hakim secara menyeluruh mempertimbangkan dimensi legal justice, moral justice dan social justice.
Pembaharuan hukum pidana melalui Konsep KUHP Baru Tahun 2012 merupakan sebuah kemajuan yang cukup representatif dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana dirumuskannya tujuan pemidanaan sebagaimana Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c Konsep KUHP Baru tahun 2012 bahwa “pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”, sehingga agar dapat terpenuhinya dimensi ini secara konkrit pada praktik penegakan hukum telah ditentukan pula adanya eksistensi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf e Konsep KUHP Baru tahun 2012 berupa, “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dapat menjatuhkan pidana “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” apabila pelaku telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) Konsep KUHP Baru tahun 2012 yang disebut sebagai tindak pidana adat. Kemudian, penjatuhan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
Konsepsi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Eksistensi adanya penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Tegasnya hakim bebas dalam menentukan pidana tambahan baik bersama dengan pidana pokok atau sebagai pidana berdiri sendiri atau juga dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain, meskipun tidak dicantumkan sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana.
Apabila dikaji secara intens, detail dan terperinci sebagai dasar kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” ini ditegaskan oleh adanya ketentuan Pasal 100 ayat (1) Konsep KUHP Baru tahun 2012 bahwa, “dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”,  selanjutnya jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana adat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) maka penjatuhan pidana oleh hakim berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan.
Dengan demikian sanksi adat Addab Se Jako merupakan salah bentuk pemenuhan kewajiban adat yang terdapat dalam masyarakat adat Tidore, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3) dan Pasal 100 Konsep KUHP Baru Tahun 2012 hakim dapat saja menjatuhkan pidana pemenuhan kewajiban adat atau dengan kata lain bahwa hakim dapat memberlakukan sanksi adat Addab Se Jako apabila menurutnya perlu untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat adat Tidore. 
Namun perlu dipertimbangkan adanya kebijakan untuk dapat memberikan pedoman bagi hakim sebagai standar pelaksanaan pidana pemenuhan kewajiban adat. Pedoman mengenai waktu, tempat, dan siapa yang berwenang melaksanakan serta mekanisme pelaksanaan pidana pemenuhan kewajiban adat tersebut. Pedoman ini haruslah bersifat nasional artinya fleksibel untuk digunakan di seluruh daerah di Indonesia. Dilihat dengan seksama dalam Konsep KUHP Baru Tahun 2012 termasuk dalam penjelasan tidak dijumpai adanya arahan mengenai pelaksanaan pidana pemenuhan kewajiban adat. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan hakim dalam menjatuhkan pidana pemenuhan kewajiban adat seperti sanksi adat Addab Se Jako.
Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pidana pemenuhan kewajiban adat seperti pada sanksi adat Addab Se Jako tidak bisa dilakukan seperti pidana pada umumnya. Prosedur dan tatacara pelaksanaannya tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana formal yang dibentuk oleh negara. Karena pada dasarnya pelaksanaan pidana pemenuhan kewajiban adat memiliki mekanismenya masing-masing yang ditentukan oleh masyarakat adat. Sebagai contoh pengadilan negeri adalah lembaga yang berada di luar sistem peradilan adat yang dimungkinkan menjadi lembaga terakhir dalam mekanisme penyelesaian perkara di Tidore. 
Oleh karena itu, sanksi adat Addab Se Jako sebagai sanksi pidana pemenuhan kewajiban adat, maka kewenangan tetap diberikan kepada aparat pelaksanaan pidana adat dalam masyarakat adat Tidore. Yang berwenang sebagai hakim adat sekaligus aparat pelaksanaan hukum pidana adat dalam masyarakat adat Tidore adalah Sangaji  Negara hanya berperan untuk mengayomi pelaksanaan pidana pemenuhan kewajiban adat dalam bentuk penetapan dan pengawasan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pidana ini tidak berentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa. 
Dalam konteks itu, pelaksanaan pidana pemenuhan kewajiban adat dalam hal ini adalah pemenuhan sanksi adat Addab Se Jako dapat diletakkan dalam KUHAP dan Undang-Undang pelaksanaan pidana lainnya.


BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN
Sanksi Addab Se Jako (pidana cambuk) dahulu diancamkan terhadap tindak pidana adat meliputi perselingkuhan, perzinahan, perkosaan, minuman keras (Khamar), narkoba/narkotika dan durhaka kepada orang tua. Namun dalam perkembangannya, saat ini sanksi adat Addab Se Jako hanya diancamkan terhadap tindak pidana minuman keras (khamar) dan narkoba/narkotika dan zat adiktif lainnya melalui musyawarah adat di Kelurahan Mareku pada hari Kamis tanggal 24 Mei tahun 2001. Dalam hal berat ringannya pidana (straafmaat), dahulu jumlah maksimum sanksi adat Addab Se Jako sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali cambuk tetapi saat ini mengalami perubahan dalam hal jumlah maksimum sanksi adat Addab Se Jako yaitu hanya sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk. Alat yang digunakan dalam sanksi ini adalah rotan berdiameter antara 0,7 cm sampai 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/ dibelah. Jarak algojo (pencambuk) dengan terpidana minimal 70 cm sampai dengan 1 meter, dengan sudut ancang-ancang kurang lebih empat puluh derajat. Adapun tempat eksekusi adalah tempat terbuka yaitu di depan masjid agar bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat luas. Sanksi adat ini pun mempunyai unsur edukasi di mana setelah selesai dilakukan eksekusi terhadap pelaku, maka Sangaji selaku ketua adat dan sekaligus sebagai eksekutor kemudian membentuk suatu kelompok utusan yang terdiri dari unsur pemuda, orang tua pelaku, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku selain bertujuan untuk mengembalikan nama baiknya agar bisa diterima kembali dalam masyarakat adat, juga bertujuan agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan tercela tersebut yang dapat mengancam atau mengganggu tata hidup dalam masyarakat adat. 
	Pada mulanya Addab Se Jako (pidana cambuk) diberlakukan dalam pidana adat Tidore pada masa Sultan Syaifudin di abad 16 hingga wafatnya Sultan Syahjuan pada Abad 18. Karena diberlakukannya sistem hukum Belanda pada masa penjajahan dan berlanjut pada masa kemerdekaan Indonesia melalui hukum negara (pengadopsian sistem hukum Belanda) mengakibatkan sanksi adat Addab Se Jako mengalami kevakuman. Namun dalam perkembangannya sanksi adat Addab Se Jako kembali diberlakukan lagi dalam masyarakat adat Tidore melalui keputusan musyawarah adat di Kelurahan Mareku pada hari Kamis tanggal 24 Mei tahun 2001. Meskipun sanksi pidana cambuk ini tidak dirumuskan secara tertulis seperti halnya di Nanggroe Aceh Darussalam dan Malaysia, namun sanksi adat Addab Se Jako ini masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat adat Tidore khususnya di Kelurahan Mareku.
Addab Se Jako merupakan salah satu hukum tidak tertulis di Indonesia yang masih dipertahankan eksistensinya untuk menjaga serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat adat di Tidore. Penggunaan sanksi adat Addab Se Jako merupakan salah satu hukum tidak tertulis/ hukum adat yang masih relevan dengan hukum pidana nasional di masa yang akan datang. Oleh karenanya dilihat dari aspek sosiologis sanksi adat Addab Se Jako merupakan keputusan kolektif masyarakat adat Tidore dalam mencegah sekaligus menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela atau menyimpang, hal ini juga pencerminan dari nilai-nilai budaya suatu bangsa.
Pada sisi lain sanksi adat Addab Se Jako dapat dikatakan masih relevan dengan hukum pidana di masa yang akan datang berkenaan dengan tujuan pemidanaan dilihat dari pembaharuan hukum pidana nasional. Bahwa tujuan diberlakukannya sanksi adat Addab Se Jako adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh perbuatan menyimpang atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Tidore. Selain itu penerapan sanksi adat Addab Se Jako pada hakekatnya selaras dengan tujuan utama dari pidana dan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat dengan mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan tersebut.
SARAN
Pidana sanksi adat Addab Se Jako merupakan salah satu sarana efektif bagi hakim di pengadilan dalam menanggulangi kejahatan, sehingga seharusnya juga diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang berdampak lebih besar terhadap masyarakat dan negara seperti korupsi, penyuapan dan lain sebagainya, hal ini memberikan efek jera yang lebih besar terhadap penekanan angka kejahatan penyalahgunaan jabatan ini yang semakin merajalela disegala sendi kehidupan masyarakat khususnya di pemerintahan dan menghambat pemerataan kesejahteraan terhadap masyarakat
	Sanksi adat Addab Se Jako sebagai bentuk pidana pemenuhan kewajiban adat yang terdapat dalam masyarakat adat Tidore, sesungguhnya telah diakomodir oleh Konsep KUHP Baru tahun 2012 namun perlu dipertimbangkan adanya kebijakan untuk dapat memerikan pedoman bagi hakim sebagai standar pelaksanaan pidana pemenuhan kewajiban adat yang dapat diatur dalam KUHAP dan UU pelaksanaan pidana. Pedoman tersebut mengenai waktu, tempat, dan siapa yang berwenang melaksanakan mekanisme pelaksanaan pidana pemenuhan kewajiban adat tersebut. Pedoman ini haruslah bersifat nasional artinya fleksibel untuk digunakan diseluruh daerah di Indonesia yang masih menggunakan hukum adat. 
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