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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Problematika Pemerintahan Kampung Adat
Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi

dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah,
kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian
daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada
kabupaten/kota. Kebijaksanaan terbatas pada daerah provinsi serta
desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli.1

Secara implisit, keberadaan pemerintahan desa diatur dalam Pasal
18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa dan negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya se-
panjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang.

Ditinjau dari sudut sejarah perundang-undangan, pengaturan desa
telah ditetapkan dalam beberapa pengaturan tentang desa, yaitu,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintah

1 HAW.Widjaja, Pemberdayaan Pemerintahan Desa, PT.Grafindo Persada, Jakarta,
2003, hlm. 1-2.
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Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-
rintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Jika menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dapat disimpulkan bahwa
kedua Undang-Undang tersebut kurang memberikan kebebasan desa
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keberadaan
pemerintahan desa diperlemah karena diambil beberapa penghasilan-
nya dan hak ulayatnya.3 Arah kebijakan hukum pemerintahan desa
cenderung melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur
demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa.
Akibatnya, masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya,
bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya, termasuk
juga dalam hal struktur kelembagaan pemerintahan desa yang tercerabut
dari akar historis maupun sosiologisnya.

Pemerintahan desa terkait erat dengan keberadaan masyarakat
hukum adat di Indonesia yang merupakan sebuah hal keniscayaan
yang tidak terbantahkan. Van Vollenhoven dalam penelitiannya pernah
menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di In-
donesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda,
telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum

2 HAW.Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh, PT.
Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.7.

3 Ibid.
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masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.4

Dalam masyarakat adat/primodial atau tradisional, untuk me-
nggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat
perkotaan (urban). Masyarakat dapat digerakkan dengan memper-
hatikan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan
berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarat setempat. Masyarakat
dapat digerakkan melalui banjar di Bali, nagari di Sumatera Barat dan
marga atau Dusun di Sumatera Selatan.5

Desa adat sebagai masyarakat yang mempunyai tata susunan
asli yang sudah lama ada dan sangat perlu dijaga dan dilestarikan ek-
sistensinya. Pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ke-
tentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan
sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Walaupun de-
mikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai
pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral yang berkaitan.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan yang mendasar dibentuknya
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang
ini secara tegas mengatur tentang pembentukan dan kriteria desa adat
sebagai suatu bentuk pemerintahan yang ada di daerah. Pengakuan
terhadap desa adat berarti pula pengakuan terhadap lembaga-lembaga
adat yang ditetapkan. Keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut
secara sosiologis masih dipelihara oleh masyarakat desa  adat.

Dalam Undang-Undang ini, terdapat perbedaan pengertian antara
desa dan desa adat. Desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum
untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat mempunyai karakteristik
yang berbeda dari desa pada umumnya. Terutama karena kuatnya
pengaruh adat terhadap sistim pemerintahan lokal, pengelolaan

4 Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Mayarakat Hukum
Adat, dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Salemba Humanika,
2010, hlm.40.

5 Ibid., hlm.12.
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sumberdaya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
Meskipun demikian, desa adat tentu saja harus tunduk pada prinsip
dasar pengaturan pemerintahan desa dalam Undang-Undang ini yang
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan mas-
yarakat berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan diberikannya peluang tersebut, sebagaimana telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kabupaten Siak
sebagai daerah yang berakar kuat pada Budaya Melayu sejak zaman
kerajaan Siak ingin melestarikan kembali budaya Melayu dalam hal
pemerintahan desa adat dimasa lalu yang pada saat ini mulai hilang
akibat perkembangan zaman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabu-
paten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa
Menjadi Kampung, ditetapkanlah penggantian istilah “Desa” menjadi
“Kampung”. Dalam Pasal 1 ayat (9) disebutkan pengertian “Kampung”
sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat ber-
dasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor
2 Tahun 2015 ini, ditetapkan pula 8 (delapan) desa yang kemudian
diganti menjadi desa adat yang dipimpin oleh seorang “penghulu”, yaitu
Kampung Adat Lubuk Jering, Kampung Adat Kampung Tengah,
Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, Kampung Adat Sakai
Minas, Kampung Adat Sakai Mandi Angin, Kampung Adat Sakai
Bekalar, dan Kampung Adat Sakai Libo Jaya. Menurut Bupati Siak,
nomenklatur ‘penghulu” ini pernah digunakan jauh sebelum ter-
bentuknya Kabupaten Siak.6

6 http://www.riaumadani.com., diakses pada tanggal 2 April 2016.
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Dalam Pasal 1 angka 10 ditegaskan bahwa Kampung Adat
adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus
wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Adat
adalah ketentuan dan aturan yang mengatur tingkah laku anggota
masyarakat dalam hubungan sesamanya dalam segala aspek kehidupan
(Pasal 1 angka 11). Sedangkan Pemerintahan Kampung Adat adalah
penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Pasal 1 angka 11).

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terkait dengan Pemerintahan
Kampung Adat di Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa secara
materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun
2015 lebih banyak menjelaskan peralihan penyebutan nama “Desa”
menjadi “Kampung Adat” dan Kepala Desa disebut sebagai “Pe-
nghulu”, namun tidak didasarkan pada kajian yang komprehensif
terhadap model kelembagaan pemerintahan desa adat (Kampung Adat)
yang sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat maupun perkem-
bangan masyarakat di Kabupaten Siak, baik secara historis maupun
sosiologis. Penetapan “Kampung Adat” dengan instrumen hukum
berupa Peraturan daerah, memang telah sesuai dengan amanat Pasal
98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
menyebutkan Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Meskipun demikian, Peraturan Daerah tersebut masih memiliki ke-
lemahan-kelemahan baik secara konseptual kelembagaan Pemerin-
tahan Kampung Adat itu sendiri maupun dalam tataran pelaksanaan-
nya.7

Secara historis, Pemerintahan Kampung Adat yang diatur dalam
Peraturan Daerah tersebut tidak persis sama dengan Pemerintahan
Kepenghuluan yang dikenal oleh masyarakat Siak masa lalu. Pemerin-

7 Dodi  Haryono, Pelaksanaan Pemerintahan Kampung Adat Di Kabupaten Siak
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Kampung Adat, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UR, Pekanbaru,
2015, hlm. 70-81.
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tahan Kampung Adat tersebut tidak sepenuhnya dapat menggantikan
posisi Pemerintahan Kepenghuluan masa lalu, yang berfungsi, ke-
dudukan, kewibawaan, legitimasi sosial yang sebegitu luas. Posisi Pe-
nghulu/Kepenghuluan yang menjadi sumber inspirasi masyarakat dan
kekuatan komunitas tempatan sebagai lembaga strategis yang me-
nggerakkan partisipasi masyarakat tempatan.8

Dalam prakteknya, Pemerintahan Kampung Adat yang ada pada
saat sekarang ini di Kabupaten Siak kurang memiliki posisi tawar dalam
pengurusan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat
sendiri. Hal ini, disebabkan tugas dan fungsi Penghulu saat ini hanya
memiliki kewenangan pelaksana pemerintahan dan pelaksana pem-
bangunan, sedangkan kewenangan adat diserahkan kepada LAM
Kepenghuluan.9 Penghulu yang menjalankan pemerintahan saat ini tidak
bertanggung jawab kepada masyarakat hukum adat, sedangkan
penghulu masa lalu, selain bertugas menjalankan pemerintahan juga
melaksanakan tugas keagamaan dan adat istiadat.Akibat dari pemang-
kasan tugas dan fungsi tersebut, penghulu saat ini hampir sama dengan
tugas dan fungsinya dengan kepala desa yang disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini
berdampak nyata pada masyarakat tempatan dan mengurangi kewi-
bawaan penghulu. Apalagi posisi Penghulu secara administratif di bawah
Bupati, maka Penghulu tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang
jelas dalam menjalankan tugas Pemerintahan Kampung Adat.

Padahal, jika mengacu pada Pasal 107 dan 108 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 dapat dipahami bahwa pengaturan dan penyele-
nggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak
asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup
serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan

8 Bappeda Pemerintah Kabupaten Siak, Kajian Penguatan Kelembagaan
Kepenghuluan Adat di Kabupaten Siak, Laporan Penelitian, Siak, 2013, hlm.10.

9 Ibid.,hlm.14.
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dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  Disamping itu, “Pemerintahan
Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah
Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru
sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat”. Ketentuan tersebut
tentu saja menghendaki adanya kajian yang komprehensif untuk me-
nentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak apakah betul-betul
berakar dari  hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di masyarakat
Siak atau merupakan konsep pengembangan sesuai dengan kondisi
kekinian masyarakat Kabupaten Siak namun tetap berakar dari hak
asal usul dan hukum adat yang dimaksud.

Persoalan lain terkait dengan, kurang efektifnya kelembagaan
Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015  yakni belum
tersedianya payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi berikut
peraturan pelaksanaannya terkait Kampung Adat. Berdasarkan Pasal
109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan
bahwa “Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan
Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam pe-
raturan daerah Provinsi”. Undang-Undang ini secara tegas memberi
atribusi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengatur lebih
lanjut susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan
Kepala Desa Adat, jadi bukan pada Pemerintah Kabupaten. Namun
sampai saat ini, Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang
kelembagaan Desa Adat belum dibentuk.

Buku ini memaparkan beberapa permasalahan seputar Kampung
Adat dan pemerintahannya yang saat ini telah mendapat pengakuan
dan jaminan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Adapun
permasalahan yang dikaji dalam buku ini yaitu : model kelembagaan
Pemerintahan Desa Adat yang berlaku di Kabupaten Siak berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, kelemahan
pemberlakuan model kelembagaan Pemerintahan Desa Adat tersebut
di Kabupaten Siak, dan gagasan model penataan kelembagaan
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Pemerintahan Desa Adat yang sesuai dengan hak asal usul dan hukum
adat maupun perkembangan masyarakat di Kabupaten Siak yang perlu
dikembangkan ke depan.

B. Batasan dan Pendekatan Kajian
Untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian, maka perlu

dikemukakan konsep-konsep yang dipergunakan dalam kajian ini.
Konsep tersebut merupakan batasan-batasan dari apa yang perlu di-
amati atau diteliti agar masalahnya tidak menjadi kabur. Konsep-konsep
tersebut akan diambil dari  masalah-masalah pokok yang terkait dengan
permasalahan dalam kajian ini.

Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pra-
karsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.10

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilak-
sanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di
Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permus-
yawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli
Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa
Adat. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan
Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam pera-
turan daerah Provinsi.11

1 0 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
1 1 Pasal 107 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.
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 Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma
adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan khusus
tentang Desa Adat hanya berlaku untuk Desa Adat.Ketentuan tentang
Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam
ketentuan khusus tentang Desa Adat.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa,
pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari
pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa
Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat
melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya
guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di
wilayahnya.

Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di
Indonesia untuk merujuk kepada masyarakat asli yang ada di dalam
negara-bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal
dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir,
masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian
mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi
mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Pengertian mengenai
Masyarakat Adat sejatinya tidak merujuk pada defenisi secara tertutup
tetapi lebih kepada kriteria, yang dimaksudkan memberikan kesem-
patan kepada komunitas untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri(self
identification). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada
Kongres I tahun 1999 menetapkan rumusan pengertian masyarakat
adat, yakni “Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul
leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki
kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya
yang diatur oleh Hukum adat dan lembaga adat yang mengelola
keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”
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Dalam beberapa literatur resmi, istilah “masyarakat adat” dan
“penduduk pribumi” digunakan silih berganti dan mengandung makna
yang sama. Pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum
konsep orang-orang suku dan populasiorang-orang asli dari
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dengan merujuk
kepada Konvensi ILO 107 (1957) dan 169 (1989). Dalam Deklarasi
Masyarakat Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hak Asasi Masyarakat Adat) menyatakan “secara praktis mereka
yang menyebut dirinya sebagai orang asli atau orang suku menyetujui
agar kedua istilah ini digunakan secara sinonim”many of these peoples
refer to themselves as “indigenous” in order to fall under
discussions taking place at the United Nations. For practical
purposes the terms “indigenous” and “tribal” are used as
synonyms in the UN system when the peoples concerned identify
themselves under the indigenous agenda.”12

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Siak yang menetapkan Kampung Lubuk Jering
menjadi Kampung Adat Lubuk Jering di Kecamatan Mandau, Kampung
Tengah menjadi Kampung Adat Kampung Tengah di Kecamatan
Mempura, Kampung Kuala Gasib menjadi Kampung Adat Kuala
Gasib di Kecamatan Kota Gasib, Kampung Penyengat menjadi
Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyebat di Kecamatan Sungai Apit,
Kampung Minas Barat menjadi Kampung Adat Sakai Minas di
Kecamatan Minas, Kampung Mandi Angin menjadi Kampung Adat
Sakai Mandi Angin di Kecamatan Minas, Kampung Bekalar menjadi
Kampung Adat Sakai Bekalar di Kecamatan Kandis, dan Kampung
Libo Jaya menjadi Kampung Adat Sakai Libo Jaya di kecamatan Kandis.

Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk
membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah
1 2 Suherman Toha, Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Peemerintahan

Desa:Studi Ampirik di Bali, Laporan Penelitian,  BPHN Kemenkumham, Jakarta,
2011, hlm.26.
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tertentu.13 Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Mas-
yarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kampung Adat
adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masya-
rakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.  Pemerintah Kampung Adat adalah Penghulu dibantu
Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Kampung Adat. Penghulu adalah Kepala Kampung Adat sebagai pe-
nyelenggara Pemerintahan.  Badan Permusyawaratan Kampung Adat
yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melak-
sanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Kampung Adat berdasarkan keterwakilan wilayah dan di-
tetapkan secara demokratis.14

Kajian dalam buku ini bertolak dari pendekatan penelitian yuridis
sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai
proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam
masyarakat.15 Kajian ini melihat bagaimana model berikut kelemahan
pemberlakuan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang berlaku
di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang  Desa, serta menemukan model penataan kelembagaan
Pemerintahan Desa Adat yang sesuai hak asal usul dan hukum adat
maupun perkembangan masyarakat di Kabupaten Siak.

Jenis dan sumber data dalam kajian ini terdiri dari sumber data
primer dan sumber data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1 3 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah, diakses pada tanggal 2 April 2016.
1 4 Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor

2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak.
1 5 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

1996, hlm.43.
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1) Data Primer; merupakan data lapangan yang diperoleh  dengan
cara kuisioner dan wawancara secara intensif.

2) Data Sekunder; merupakan data yang diambil dari peraturan
perundang-undangan, literatur buku, majalah, koran, makalah
atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini
yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai

kekuatan yang mengikat yaitu; UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak, maupun
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan
dengan pokok permasalahan yang dikaji.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah  bahan hukum yang
memberikan penjelasan lebih lanjut  tentang hal-hal yang
dikaji pada bahan hukum primer, yaitu :
1. Beberapa buku yang membahas tentang  peraturan

perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pokok
permasalahan.

2. Makalah, jurnal, majalah dan koran yang berhubungan
langsung dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier adalah  bahan hukum yang mem-
berikan penjelasan terhadap data hukum primer dan
sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang
dianggap penting.

Guna mendukung validitas kajian ini, ditetapkan beberapa sampel
dari pihak-pihak terkait di Kabupaten Siak. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel diambil
menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang
cukup tentang populasi untuk memilih anggota sample16 terdiri dari

1 6 Maria Sumargono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 31.
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Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, anggota DPRD,
Penghulu, Kepala Badan Permusyawaratan Kampung Adat, masyarakat
dan tokoh masyarakat di Kabupaten Siak.

Dalam melakukan pengumpulan data, ada beberapa teknik yang
digunakan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut meliputi:

a. Wawancara, yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti telah
menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak
disampaikan kepada responden.

b. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat
daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan per-
masalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar per-
tanyaan itu telah disediakan jawabannya. Dengan demikian
responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai
dengan pilihannya.

c. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data
yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakancon-
tent analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang
memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Selanjutnya analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif17

yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak
menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan pendapat pakar hukum. Data-data yang diperoleh dari
data primer akan diuraikan secara sistematis, logis dan realitis, menurut
pola deduktif. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pe-
ngetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat
untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
Artinya, dari data  yang diperoleh tersebut akan dianalisis  secara deskriptif
berdasarkan teori-teori maupun fakta-fakta yang didapatkan dan akan
disimpulkan berdasarkan permasalahan yang diangkat.

1 7 Ibid, hlm. 32.
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C. Konsepsi Pemerintahan Desa, Hukum Adat, dan Kebijakan Publik
1.  Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang
berdasarkan demokrasi.18 Pemerintahan adalah suatu cara bagaimana
dinas umum dipimpin dengan sebaik-baiknya.19 Berdasarkan pengertian
di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang
melakukan kekuasaan untuk memerintah, sehingga dia mempunyai ke-
kuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan, membina, dan mem-
bimbing warganya kearah pencapaian tujuan tertentu.

Menurut Ramlan Subekti, konsep pemerintahan dalam arti luas
mengacu pada organ-organ negara semacam eksekutif, legislatif dan
yudikatif sebagaimana konsep trias politika. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa pemerintah menyangkut organ atau kelembagaan
yang memiliki tugas dan kewenangan. Sedangkan kata-kata peme-
rintahan dapat diartikan sebagai penyelenggaraan tugas dan kewena-
ngan oleh organ atau lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan.20

Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang me-
miliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan me-
ngurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pe-
merintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.21

Desa, atau udik, menurut definisi  universal, adalah sebuah aglo-
merasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa
adalah pembagian wilayah administratifdi Indonesia di bawah keca-
matan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.22 Selain itu, desa adalah

18 Inu Kencana Syafi’I, Etika Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta,1994, hlm. 97.
19 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, PT Remaja

Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 27.
20 M. Iwan Satriawan, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Fiat Justisia

Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013,
hlm.149.

21 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa.
22 http://id.wikipedia.org/wiki/Desa\, diakses pada tanggal 2 April 2016.
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kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas
wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan ke-
satuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah
tangganya.23 Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah,
desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.24

Dari dua kata di atas yaitu pemerintahan dan desa diperoleh pe-
ngertian baru yaitu pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan  di-
hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.25

Namun, desa jika dijabarkan dalam pengertian yang lebih luas
lagi tidak hanya mencakup ruang lingkup demografis atau sebatas
pembahasan luas wilayah secara fisik saja, tetapi desa juga mempunyai
karakter sosial yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga kebanyakan
dari faktor sosial itulah sering mempengaruhi kemajuan desa.

Di dalam sumber lain juga di katakan bahwa Pemerintahan Desa
merupakan lembaga perpanjangan Pemerintah Pusat yang memiliki
peranan strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan
keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintahan desa
adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah
camat atau desa.

23 Taliziduhu Ndraha, Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa, PT Bumi Aksara,
Jakarta,1991, hlm. 3.

24 Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Fokus Media, Bandung, 2011, hlm. 46.

25 Ibid.
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Dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat mengambil ke-
simpulan bahwa pemerintah desa adalah badan atau lembaga yang
melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka kegiatan atau pe-
nyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, meng-
ayomi, dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaanya oleh
organisasi yang terendah langsung di bawah camat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa desa
adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai
oleh seorang kepala desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah
desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-
masing individu sebagai perangkat desa. Namun, kewenangan tersebut
tidak serta merta bebas tanpa ada batas, kewenangan yang dimiliki
pemerintah desa dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus
sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada selain
itu juga karakter lokal masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai
suatu ciri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing desa.26

Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur
dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, di antara
beberapa kewenangan desa antara lain :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal usul desa.

2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewe-
nangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya
kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung
dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota

4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.27

26 M. Firman Hadi, Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa dengan BPD
dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 No. 1,
Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014, hlm.131.

2 7 http://id.wikipedia.org/wiki/Desa\,diakses  pada tanggal 2 April 2016.
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Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk me-
ngatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik
dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan
pemberdayaan masyarakat (empowerment). Perananan pemerintah
desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehi-
dupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah
desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi ter-
wujudnya pembangunan yang seutuhnya.

2. Hukum Adat
Ada banyak istilah yang dipakai untuk menamai hukum lokal,

yaitu: hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan
khusus di Indonesia adalah hukum adat. Perkembangan hukum adat
dalam masyarakat tergantung kesadaran, paradigma hukum, politik
hukum dan pemahaman para pengembannya politisi, hakim, penga-
cara, birokrat dan masyarakat itu sendiri. Hukum adat dan berlakunya
tergantung kepada dan berada dalam masyarakat.28

Hukum adat dieksplorasi secara ilmiah pertama kali dilakukan
oleh William Marsden, orang Irlandia yang melakukan penelitian di
Bengkulu, semasa dikuasai Inggris, kemudian diikuti oleh Muntinghe,
Raffles. Namun kajian secara sistimatis dilakukan oleh Snouck Hour-
gronye, yang pertama kali menggunakan istilahadatrecht (hukum adat),
dan sebagai peletak teori Receptie Ia memandang hukum adat identik
dengan hukum kebiasaan. Istilah Hukum Adat atauadatrecht pertama
kali digunakan pada tahun 1906, ketika Snouck Hurgronye meng-

28 F. von Benda-Beckmann, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner,
Ford Fondation, Huma, Jakarta, 2006, hlm. 21.
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gunakan istilah ini untuk menunjukkan bentuk-bentuk adat yang mem-
punyai konsekuensi hukum.29

Kemudian dilanjutkan oleh van Vallenhoven dengan pendekatan
positivisme sebagai acuan berfikirnya, ia berpendapat ilmu hukum harus
memenuhi tiga prasyarat, yaitu: (1). memperlihatkan keadaan (gestel-
heid), (2) kelanjutan (veloop), dan (3) menemukan keajekannya
(regelmaat), berdasarkan itu, ia mempetakan Hindia Belanda (Indonesia-
sekarang) ke dalam 19 lingkungan hukum adat secara sistematik,
berdasarkan itu ia sering disebut Bapak Hukum Adat. Ia mengemuka-
kan konsep hukum adat, seperti: masyarakat hukum atau persekutuan
hukum (rechtsgemeenschap), hak ulayat atau pertuanan (beschikings-
rechts), lingkaran hukum adat (adatrechtskringen).

Seminar nasional diselenggarakan BPHN dan Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, menyimpulkan bahwa hukum adat adalah
hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-
undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur
agama.30 Para ahli hukum adat sepakat bahwa dalam hukum adat
mengandung unsur-unsur keagamaan, dan magis (magic religious),
keajegan (constant), tunai (concrete) dan luwes (flexible). Iman
Sudiyat, mendefinisikan keberadaan hukum adat yang bersifat konkret
tersebut dibuktikan dengan Peraturan-peraturan Desa, surat-surat
perintah Raja, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam
keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang
mempunyai wibawa (Macht and Authority) serta pengaruh yang
dalam pelaksanaanya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi se-
penuh hati.31

2 9 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia, INIS,
Jakarta, 1998, hlm. 38.

30 Hilman Hadikusuma, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung,
1980, hlm. 42.

31 Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2000,
hlm. 34.
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Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan
hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Adapun masyarakat adat sebagai subyek hukum, obyek hukum dan
wewenang masyarakat adat sebagai berikut: Masyarakat hukum adat
di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah),
Geneologis (keturunan) dan teritorial-geneologis, (wilayah dan keturunan),
sehingga terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat adat dari suatu
tempat ke tempat lainnya. 32

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly
Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini
diberikan oleh negara: 1) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; 2) eksistensi yang
diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.
Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-
kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah
bersifat tertentu; 3) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih
hidup); 4) dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula; 5)
pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-
ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkem-
bangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang
memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak
mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil;
6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna
Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia.33

Eksistensi hukum adat dapat dikaitkan dengan teori Living Law
yang dikembangkan oleh Eugen Erlich yang mengungkapkan bahwa
hukum positif berbeda dengan hukum yang hidup di masyarakat (living

32 Jawahir Thontowi, Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat, Jurnal
Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20, Fakultas Hukum UII, 2013, hlm. 26.

33 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Demokratis, Mahkamah Konstitusi RI.
Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta, 2008, hlm. 815.
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law), hukum positif hanya hanya akan berjalan efektif jika ia selaras
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau pola-pola kebudayaan
(culture patterns). Pusat perkembangan hukum bukan terletak badan-
badan legislatif, keputusan-keputusan yudikatif, atau ilmu hukum, namun
justru terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Artinya, hukum
harus menngarah pada terwujudnya keadilan yang berorientasi pada
nilai-nilai hukum yang sesuai dengan living law dalam masyarakat. 34

3. Kebijakan Publik
Kebijakan sebagai bagian permasalahan dan subject matter

yang sangat signifikan dalam kajian ini, terkait bagaimana penataan
kelembagaan pemerintahan desa adat, dan bagaimana kebijakan
penataan tersebut mengakomodir nilai-nilai adat berikut perkemba-
ngannya dalam masyarakat. Teori kebijakan berguna untuk memper-
temukan dan menginvestigasi permasalahan penataan kelembagaan
pemerintahan desa adat yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung
Adat Di Kabupaten Siak. Penempatan Teori Kebijakan Publik sa-
ngatlah relevan untuk melihat dan membedah isu strategis apakah
kebijakan penataan kelembagaan pemeritahan desa adat di Kabupaten
Siak telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan rekomendasi dan rujukan pada konsep-konsep diskursus
Habermas dan Foucoul, yang menunjukkan multi  paradigma dan sikap
akademis yang kritis, berangkat dari wacana Thomas Kuhn tentang
kritik terhadap positivisme yang tidak memahami fakta sebagai bentuk-
bentuk nilai, Parson berasumsi bahwa kebijakan publik untuk khalayak
dalam ruang publik, harus melibatkan publik atau masyarakat dari
pembuatan kebijakan hingga evaluasi implementasi dan dampak

34 Ahmad Mustafad Vauzi, Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan
Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda penduduk Di Desa Kubutambahan
Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Laporan Penelitian, Fakultas Syari’ah dan Ilmu
Hukum UIN Sunan Kallijaga, Yogyakarta, 2014, hlm.  17-18.



Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat  di Kabupaten Siak 31

kebijakan tersebut. Karena dalam posisi dan peran strategis seperti
itu, masyarakat benar-benar menempati posisi dan peran sebagai
subjek dan bersama-sama dengan pemerintah sebagai pembuat ke-
bijakan yang menyangkut kehidupan dan masa depannya.35

Parson menyebut ide “kebijakan publik” dan menelaah arti dari
gagasan tentang ruang publik (public sphere) dan privat yang
senantiasa berubah itu senantiasa membentuk suatu kebijakan publik.
Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang
atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik
individual, tetapi milik bersama atau milik umum.36 Dikaitkan dengan
teori tersebut, dapat dipahami bahwa model penataan kelembagaan
pemerintahan desa adat di Kabupaten Siak harus melibatkan partisi-
pasi aktif masyarakat guna menemukan model ideal yang selaras dengan
hak asal usul adat (nilai-nilai adat) dengan mempertimbangkan per-
kembangannya dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Siak saat
ini.

Mengacu pada pendapat Easton yang mengemukakan kebijakan
publik sebagai “pengalokasin nilai-nilai secara paksa (sah) kepada
seluruh anggota masyarakat, maka kebijakan publik dapat dipahami
sebagai “serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara
sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang
mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik”. Definisi kebijakan
publik seperti ini mempunyai implikasi sebagai berikut : 1) Kebijakan
publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah; 2) Tindakan-
tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat
sehingga bersifat mengikat; 3) Tindakan-tindakan pemerintah itu
mempunyai tujuan-tujuan tertentu; dan 4) Tindakan-tindakan peme-
rintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

35 Ibid., hlm. 70-75.
36 I Wayan Suandi, Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Laporan Penelitian, Fakultas Imu Sosial dan Politik
Universitas Udayana, Bali, 2013, hlm. 65.
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Kebijakan publik lazimnya dituangkan dalam instrumen hukum
sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui
proses politik. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan  publik untuk
melakukan penataan kelembagaan pemerintahan desa adat di Kabu-
paten Siak membutuhkan perangkat hukum yang berpihak dengan
kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pembuatan
kebijakan publik oleh pemerintah, terutama dalam hal penataan kelem-
bagaan pemerintahan desa adat harus didasarkan pada hukum baik
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis berupa nilai-nilai yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri.37

37 Ibid.,  hlm. 68.


