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BAB I 

PENDAHULUAN

1• Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannva

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tampak- 

nya su lit  untuk diberantas, kecuali dibatasi, dan sudah 

ada sejak dahulu kala, Bermacam-macam pendapat telah di- 

kemukakan oleh para sarjana dari berbagai d is ip lin  ilmu 

dalam rangka mencari sebab musabab kejahatan*

Kejahatan tumbuh serta berkembang dan selalu ada 

dalam masyarakat. Kedua hal in i,  yakni kejahatan dan 

masyarakat, tidak dapat dipisahkan. "Crime is  eternal - 

as eternal as society", demikian Frank Tannenbaum.1

Dalam rangka mengatasi kejahatan, lazimnya dikeluar- 

kanlah peraturan yang mengancam setiap perbuatan jahat 

dengan sank si pidana. Sank s i dalam hukum pidana, dikatakan 

oleh Sudarto, merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia  di- 

terapkan jika sarana (upaya) la in  sudah tidak memadai.

Jadi hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang sub- 

si d ia ir . Dalam hubungan in i,  orang fcisa mengajukan

V .E . Sahetapy, Kausa Keiahatan. Pusat Studi Krimino- 
lo g i Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1979> h. 1. 

pSoedarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung,
1977, h. 30.
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pertanyaan : dapatkah pidana yang diberikan kepada pe- 

langgar hukum untuk mengatasi kejahatan ? Erat dengan 

pertanyaan in i ialah : apa hakikat pidana itu  ?

Banyak orang mengatakan bahwa hakikat pidana adalah. 

suatu penderitaan atau nestapa. Ruslan Saleh, misalnya, 

mengatakan pidana adalah reaksi atas delik, dan in i ber- 

wujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 

pada pembuat delik itu . Dalam kaitannya dengan pidana,

J.E, Sahetapy dalam bukunya yang berjudul "Suatu Studi 

Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan 

Berencana" menulis bahwa tujuan, a r t i,  s ifa t ,  dan bentuk 

pidana harus dibeda-bedakan tetapi tidak dapat dipisah- 

pisahkan dan merupakan satu kesatuan. Dalam hal in i,  yang 

terpenting adalah tujuan pidana karena tujuan pidanalah 

yang mewarnai a r t i, s ifa t , dan bentuk pidana.^

Banyak sarjana dari berbagai d is ip lin  iljnu telah 

membahas masalah kejahatan, baik dari segi yuridis, maupun 

dari segi sosiologis dan krim inologis. Banyak pula yang 

mencoba memberi perumusan tentang kejahatan. Tetapi tak 

satupun pengertian yang diberikan secara lengkap, bulat, 

dan tuntas. Dari berbagai rumusan itu , untuk mudahnya,

Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman 
Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Rajawali, Jakarta,
1982, h. 189.
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saya kutip dari J.E. Sahetapy sebagai berikut :

• ...kejahatan pada dasamya merupakan suatu abstraksi 
mental, dan oleh karena itu  seyogianya d ilih a t sebagai 
suatu penamaan perwujudan yang r e la t i f .  Konotasi tentang 
perwujudan yang r e la t i f  in i tentu berakar pada dan oleh 
karena itu  bergantung dari hasil proses atau interaksi 
dalam wadah n ila i-n ila i sos ia l, budaya, dan struktural 
masyarakat yang bersangkutan, yang bisa mendapatkan 
rangsangan dari berbagai fa k to r , . . . .^

Demikian pula dengan masalah pidana merupakan masalah yang

banyak menimbulkan tanggapan dari para sarjana dan melahir-

kan teo r i-teo r i tentang pidana. Pidana merupakan faktor

atau unsur yang paling dasar, yang paling esensial, yang

paling v ita l,  yang paling conditio sine qua non, faktor

atau unsur mana, bukan saja memberi waraa tertentu kepada

hukum pidana c.q. budaya hukum yang bersangkutan, melainkan

juga tanpa pidana, k ita  tidak mungkin dapat berbicara tentang

apa yang dinamakan hukum pidana.^

Pidana telah ada dalam masyarakat ketika kejahatan

itu  lah ir . Ranya bentuk dan perwujudannya yang berbeda-beda

sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sebelum W.v.S. diberlakukan di negara k ita ; k ita

sebenarnya sudah mengenal hukum pidana yang disebut dengan

hukum adat pidana. Hukum adat pidana inipun telah mengenal

^J.E. Sahetapy, Pisau Analisa Krim inologj. Pidato 
Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pela jar- 
an Kriminologi Fakultas Hukum Universitas -Airlangga DI 
Surabaya Pada Tanggal 30- Juli 1983j h. 6.

■^J.E. Sahetapy, Masalah Pidana. Bah an Kuliah Hukum 
Pidana I I ,  Stensilan, h. 1.
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pidana bagi para pelanggar hukum.

Di Bali, terdapat sebuah balai yang disebut dengan 

nama Balai Kertha Gosa. Kertha Gosa in i terletak  di daerah 

kabupaten KlungkUng. Kertha Gosa merupakan suatu tempat 

yang dipakai untuk membahas segala sesuatu yang bertalian 

dengan situasi keamanan, kemakmuran serta keadilan di wi- 

layah kerajaan Bali. Balai Kertha Gosa setelah runtuhnya 

kerajaan Bali permulaan abad 19 menjadi Balai Pengadilan 

Adat. Setiap orang yang berperkara, apapun bentuknya, yang 

menyangkut pertikaian berkenaan dengan adat dan agama dapat 

mengajukannya di Kertha Gosa.

Persidangan pengadilan adat in i dipimpin oleh se- 

orang raja dengan disaksikan oleh para pedande, Para pe- 

dande atau dapat juga disebut pendeta atau ulama berfungsi 

sebagai penasehat raja dalam memutuskan suatu perkara.

Keunikan dari Balai Kertha Gosa in i tampak pada 

lan g it-lan g it yang menjadi tempat persidangan. Langit- 

1 an g it  Balai Kertha Gosa dihiasi dengan berbagai lukisan 

yang menceriterakan perbuatan-perbuatan manusia yang ter- 

cela di dunia dan berbagai pidana atau sanksinya di akherat. 

Apa yang tergambar di lan g it-lan g it Kertha Gosa itu  dapat 

dipan dang sebagai nKitab Undang-undang Hukum Pidana" adat 

B a li.

Apakah sekarang Balai Kertha Gosa masih berfungsi 

sebagai pengadilan adat ? Sekarang Balai Kertha Gosa tidak
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la g i berfungsi* Tetapi dahulu hukum adat pidana masih ber

fungsi dan berlaku dalam wilayah adat masing-masing.

Setelah di be r l  akukanny a hukum pidana te rtu lis  dalam 

hal in i W.v.S., kedudukan dan peranan hukum adat pidana di 

Bali menjadi berkurang.

Hukum adat (pidana) Bali berlaku dalam hal-hal di 

mana hukum adat itu  belum diganti dengan peraturan-peratur- 

an te r tu lis .

Dalam lingkungan pengadilan negeri, secara te o r it is

hukum adat pidana tidak berlaku sejak W.v.S.-Ned. Indie

diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Meskipun secara

te o r it is  dan formil hukum adat pidana tidak berlaku la g i,

namun dalam pasal 5 ayat 3 b Un dang-un dang Nomor 1/Drt./

Tahun 1951» masih diberi kesempatan berlakunya hukum adat.

Pasal 5 ayat 3 b tersebut menyatakan sebagai berikut :

Hukum m ateriil s ip il  dan untuk sementara waktupun 
hukum pidana s ip il yang sampai kin i berlaku untuk 
kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu 
d ia d ili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk 
kaula-kaula dan orang-orang itu , dengan pengertian ; 
bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup 
harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada 
bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana S ip il, raaka di
anggap diancam dengan hukum an .yang tidak lebih dari 
tiga  bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, 
yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat 
yang dijatuhkan tidak d iiku ti olehpihak yang terhukum 
dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh 
hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, dan 
bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu  menurut 
fik iran  hakim melampaui padanya dengan hukuman kurung- 
an atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalah
an terdakwa dapat dikenakan hukuman nya pengganti se- 
tinggi 10 tahun penjara, dengan penggantian bahwa hukum 
adat yang menurut faham hakim tidak selaras la g i dengan
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.zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas 
dan
bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup 
harus dlanggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya 
dalam Kitab Hukum Pidana S ip il, maka dianggap diancam 
dengan Hukum an yang sama dengan hukum an bandingnya yang 
paling mirip kepada perbuatan pidana itu*

Dalam kenyataannya sekarang, Balai Kertha Gosa tidak

la g i dipergunakan sebagai pengadilan adat* Gam bar-gam bar

yang terdapat di Balai Kertha Gosa menunjukkan kepada k ita

bahwa pidana telah ada sejak zaman dahulu sebelum diberlaku-

kannya W.v.S. berdasarkan asas konkordansi.

Bagi masyarakat Bali, adanya gam baran di Balai Kertha

Gosa merupakan suatu petunjuk tentang ancaman pidana yang

menuntut agar setiap manusia menghindari hal-hal yang ter-

cela. Jadi gambar-gambar yang terdapat di Balai Kertha Gosa

secara eksp lis it dan im p lis it berfungsi sebagai prevensi

kejahatan*

Dari apa yang sudah diuraikan di atas, maka dapat- 

lah dirumuskan sebagai berikut :

1. sejauh mana peranan Kertha Gosa dapat berfungsi se

bagai pencegah kejahatan;

2. apakah an cam an pidana di Kertha Gosa lebih bermakna 

dan apakah ada pengaruhnya dewasa in i .

2* Pen.ielasan dan Alasan Pemillhan Judul

Skripsi in i saya beri judul : Latar Belakang Pemikir- 

an Pidana Adat Bali, Suatu Studi Pendahuluan Di Balai Kertha 

Go sa.



7

Masalah pidana tidak. hanya dikenal dalam hukum 

pidana moderen. Hukum adat Bali telah mengenal pidana se

bagai upaya untuk menanggulangi kejahatan.

Balai Kertha Gosa merupakan pengadilan adat Bali 

yang terdapat di kabupaten Klungkung. Bi Balai Kertha Gosa 

in ilah  dahulu diputuskan setiap pertikaian atau perbuatan 

jahat yang berhubungan dengan adat dan agama. Di Balai 

Kertha Gosa dapat diketahui pidana adat Bali di masa lampau, 

dan pemikiran apa saja yang melatarbelakangi pidana ter- 

sebut.

Dikatakan suatu studi pendahuluan, karena skripsi 

in i tidak membahas secara tuntas segala masalah pidana 

yang ada di Kertha Gosa. Dan merupakan suatu keinginan 

saya kelak skripsi in i dapat ditingkatkan menjadi suatu 

studi khusus, yang membahas .secara lebih mendalam.

Judul tersebut di atas mencoba m'emberi gambaran yang 

melatarbelakangi pidana adat Bali yang terdapat di Kertha 

Gosa*

Sebagaimana diketahui, KUHP Hindia Belanda dinyata- 

kan berlaku sejak 1 Januari 1918. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1946 W.v.S. diberlakukan hanya untuk Jawa 

dan Madura. Kemudian W.v.S. dinyatakan berlaku untuk se- 

luruh Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 

1938* Jadi W.v.S. in i sesungguhnya merupakan warisan Belanda 

berdasarkan asas konkordansi yang diberlakukan di Indonesia.
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Bilihat dari sejarah W.v.S., jelaslah bahwa pidana yang 

berlaku sekarang tidak berdasarkan pada budaya bangsa k ita  

sendiri. Atau untuk meminjam ungkapan J.E. Sahetapy, pidana 

KUHP Hindia Belanda tidak berdasarkan n ila i-n ila i sosia l, 

aspek budaya, dan faktor struktural, yang diakronimkan 

dengan SOBURAL.

Bangsa Indonesia dengan budayanya sendiri mempunyai 

cara yang tersendiri pula untuk memberi nestapa bagi para 

pelaku kejahatan, yang disebut pidana adat, Meskipun pidana 

adat pada masa sekarang sudah tidak berlaku la g i karena ada- 

nya uniflkasi di bidang hukum pidana, namun perlu diketahui 

dan dimengerti bagaimana pidana adat itu . Hal in i penting, 

apalagi jika  pidana adat itu  tidak punya equivalensi dengan 

W.v.S. Dan jika  k ita  melihat pasal 14 dan pasal 27 Undang- 

undang Nomor 14 Tahun 1970, ternyata kedua pasal tersebtrt 

secara eksp lis it mengakui eksistensi hukum adat (pidana).

Suatu perkembangan di bidang hukum adat, apabila 

nanti rancangan KUHP ( Nasional ) disahkan menjadi KUHP 

Nasional. Dalam rancangan BUKU I  KUHP Nasional yang telah 

disusun oleh BPHN, asas nullum crimen sine lege yang ter- 

canturn dalam pasal 1 ayat l W.v.S. masih tetap dipertahan- 

kan, dengan t am bah an bahwa asas itu  tidak mengurangi ke- 

tentuan n ila i-n ila i yang hidup dalam masyarakat yang tidak 

mempunyai equivalensi dengan KUHP Nasional.

Selain alasan tersebut di atas, kelangkaan skripsi
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yang membahas masalah pidana adat Bali, khususnya Kertha 

Gosa, mendorong saya untuk memilih judul tersebut di atas.

3. Tu.iuan Penulisan, Metodologi, dan Pertanggung.iawaban 

Sisternatika

Penulisan skripsi in i bertujuan selain untuk me- 

menuhi syarat kelulusan studi di fakultas hukum, juga ada- 

nya kehendak untuk membahas masalah pidana adat Bali yang 

terdapat di Kertha Gosa. Dengan demikian akan diperoleh 

suatu ungkapan pemikiran yang melatarbelakangi pidana adat 

Bali.

Dalam penulisan skripsi in i saya menggunakan pen- 

dekatan h is to rik -desk rip tif, yaitu pendekatan yang mencari 

dan menganalisis penjelasan masa lampau dan membandingkan- 

nya dengan permasalahan masa sekarang.

Untuk memperoleh data yang dapat menunjang penulis

an in i,  saya mengambil data yang bersumber dari :

1. penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari ter- 

lebih dahulu bahan-bahan te r tu lis  yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang akan d itu lis ;

2. penelitian lapangan untuk melengkapi te o r i- te o r i yang 

saya peroleh dari penelitian kepustakaan.

Data yang saya peroleh, baik yang berasal dari studi 

kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, diolah dan di- 

analisis sesuai dengan permasalahan yang telah saya rumus- 

kan. Kemudian hasilnya saya tuangkan dalam tulisan in i .
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Penulisan skripsi in i te rd ir i dari lima bab. Bab 

yang satu dengan bab yang la in  saling berkaitan, sehingga 

penulisan in i diharapkan merupakan suatu kebulatan uraian.

Tulisan in i dimulai dengan pendahuluan yang di dalam- 

nya diuraikan secara garis besar permasalahan dan perumusan- 

nya. Juga dalam pendahuluan diuraikan alasan dan penjelas- 

an judul serta tujuan penulisan, metodologi, dan pertang- 

gungjawaban sistematika.

Sebelum membahas peranan Kertha Gosa sebagai sarana 

pencegah kejahatan, terlebih  dahulu haruslah diketahui ke

jahatan secara umum dan beberapa kausa kejahatan, yang akan 

saya uraikan dalam ME I I .  Selanjutnya dalam EAB III'akan  

dibahas, fungsinya Kertha Gosa, apa, bagaimana dan kejahat

an apa saja yang digambarkan di lan g it- lan g it Kertha Gosa. 

Dengan demikian diharapkan akan terdapat hubungan yang erat 

antara bab-bab tersebut,

Dalam bab selanjutnya akan dibahas judul "Gambaran 

Ancaman Pidana Di Kertha Gosa". Dalam bab in i juga akan 

dibahas jen is-jen i6  ancaman pidana di Kertha Gosa. Juga 

akan dibahas bagaimana pengaruh ancaman tersebut dewasa 

in i .  Dengan selesainya pembahasan in i,  maka diharapkan 

dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang lo g is  dan 

teratur antara ketiga bab tersebut.

Sebagai bab penutup dalam tulisan in i,  dirumuskan 

kesimpulan dan beberapa saran. Kesimpulan merupakan in t i



sari dari pembahasan raasalah-masalah sebelumriya, sedang- 

kan saran-saran dipandang sangat berguna dalam rangka 

perkembangan hukum dan masalah pidana.



TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN DAN 

BEBERAPA KAUSA KEJAHATAN

1. Pengertian dan Pandangan Mengenai Ke.iahatan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia 

dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjad i dan bagai- 

mana cara memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada 

hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia 

Oleh karena itu  di mana ada masyarakat manusia di sana pasti 

ada kejahatan. "Crime is  eternal - as eternal as soc ie ty ," 

demikian tu lis  Frank Tannenbaum.^

Pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala 

tingkah laku manusia yang dapat dipidana diatur dalam hukum 

pidana. Pengertian kejahatan secara yurid is bukanlah merupa

kan pengertian yang lengkap. Berbagai sarjana telah berusaha 

memberikan pengertian tentang kejahatan yang dianggap tepat, 

namun usaha mereka mengalami kegagalan. Hal yang sama pern ah 

dilakukan pula oleh para 'ahli hukum dalam mencari a r t i hukum 

sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant : "Noch suchen
n

die yuristen eine defin ition  zu ihrem b egriffe  von recht.

BAB I I

^J.E. Sahetapy I ,  loc . c i t .

7
'L .J . van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya 

Paramita, Jakarta, 1981, h. 13.

12
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Jika k ita  membuka W.v.S., akan diperoleh suatu 

gambaran ten tang perbuatan man a yang dikualifikasikan se

bagai kejahatan dan man a yang dikualifikasikan sebagai pe- 

langgaran. Mengenai pengertian kejahatan itu  sendiri k ita  

tidak akan menjumpainya di dalam W.v.S. Dalam W.v.S. hanya 

terdapat kua lifikasi perbuatan yang dinyatakan sebagai per

buatan pidana. Perbuatan pidana in i kemudian dibagi dalam 

dua k la s ifik a s i, yaitu yang dinamakan kejahatan dan pelang- 

garan. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya
Q

didasarkan atas berat ringannya pidana. In i tidak berarti 

bahwa seorang yang melakukan perbuatan yang melanggar 

BUKU I I  W.v.S. dikatakan sebagai penjahat. Untuk itu  perlu 

adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang 

p as ti.

Dari segi kriminologi, setiap tindakan atau per

buatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat d i- 

artikan sebagai kejahatan. In i berarti setiap kejahatan 

tidak harus dirumuskan terlebih  dahulu dalam suatu per- 

aturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti 

sosia l, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara
Q

kriminologis dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan.7

Q
Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana. Gadjah Mada 

University Press, 1980, h. 49.

^J.E. Sahetapy dan Mardjono Beksodiputro, Parados 
Dalam Kriminologi. Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, 1976, h. 10.



Jadi kejahatan a dal ah setiap perbuatan yang anti 

sosia l, merugikan dan men jengkelkan masyarakat. Masyarakat- 

lah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.

Dari segi apapun dibicarakan suatu kejahatan, perlu-

lah diketahui bahwa kejahatan bersifa t r e la t i f .  Relatifnya 

kejahatan in i bergantung pada ruang, waktu, dan siapa yang 

menamakan sesuatu itu  kejahatan. "Misdaad is  benoeming", 

kata Hoefnagels; artinya, tingkah laku didefinisikan se

bagai jahat oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasi- 

kan d ir i sebagai penjahat.^ Dalam konteks itu  dapat di

katakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifa t 

abstrak. Abstrak dalam a rti ia  tidak dapat diraba dan tidak 

dapat d ilih a t, kecuali akibatnya saja.

Meskipun kejahatan bersifa t r e la t i f ,  ada pula per- 

bedaan antara 'mala in se' dengan 'mala proh ita ta '. 'Mala 

in se' adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan se

bagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan 'mala 

prohibita ' adalah perbuatan manusia yang diklasifikasikan 

sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahat

an dalam undang-undang.

2. Kausa Ke.iahatan

Kejahatan merupakan problema bagi manusia, karena

14

Sahetapy, Kanita Selekta Krim inologi. Alumni, 
Bandung, 1979, h. 67.
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meskipun telah diterapkan sanksi yang berat, kejahatan itu  

selalu ada dalam masyarakat manusia. Mengapa kejahatan masih 

saja terjad i ? Hal in i merupakan persoalan yang belum dapat 

dipecahkan sampai sekarang,

Banyak sarjana berusaha untuk menemukan dan menerang- 

kan kausa kejahatan. Dalam tu lisan  in i  dikemukakan beberapa 

pendapat sarjana tentang kausa kejahatan.

Usaha menerangkan kausa kejahatan sudah dimulai se- 

belum abad ke-18. Pada waktu itu , seseorang yang melakukan 

kejahatan dipandang sebagai dirasuk setan.11 Tanpa dirasuk 

setan orang berpendapat bahwa seseorang tidak akan melakukan 

kejahatan. Pada masa sekarang tentu saja pandangan in i tidak 

bisa diterima karena tidak bersifat ilmiah.

Pada abad ke-18 muncul suatu teori yang didasarkan 

atas psikologi hedon istis.12 Aliran in i dikenal dengan nama 

Madzab Klasik. Tokohnya yang terkenal adalah Beccaria (1775). 

Menurut teori in i,  setiap perbuatan manusia didasarkan atas 

pertimbangan mendapatkan kesenangan. Manusia berhak memilih 

mana yang baik dan raana yang buruk. Jadi menurut teori in i,  

orang melakukan kejahatan karena orang itu  sendiri telah 

mempertimbangkan kesenangannya di atas kesusahannya. Teori

Sahetapy I ,  o n .c it . . h. 2.
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in i su lit dapat dipertanggungjawatkan terhadap berbagai 

k r it ik .

Pada permulaan abad ke-19 muncul suatu teori yang 

menghubungkan timbulnya kejahatan dengan kondisi ik lim .

Teori in i dikenal dengan nama "Thermal Theory", Secara 

singkat teori in i menyatakan bahwa kejahatan yang dilaku- 

kan terhadap manusia disebabkan pengaruh iklim  panas. DL- 

katakan pula bahwa kejahatan terhadap harta benda dipenga- 

ruhi oleh iklim  dingin. Di sekitar akhir abad 19, kejahatan 

dihubungkan dengan naik turunnya harga gandum. Apabila harga 

gandum tinggi, maka kejahatan bertambah, sedangkan jika  

harga gandum rendah, maka kejahatan akan berkurang.

Pada tahun 1875 muncul aliran yang disebut "Typo

lo g ica l school", Aliran in i menitik beratkan pada s ifa t-  

s ifa t  tertentu dari kepribadian manusia. Ada tiga  aliran 

yang termasuk dalam "Typological school", yaitu yang di- 

namakan Lombrosian, Mental testers, dan Psych ia tr ic .1-̂

Lombrosian lehLh dikenal sebagai madzab I t a l ia  yang 

dipelopori oleh Lombroso, Menurut aliran in i,  orang jahat 

mempunyai c i r i - c i r i  tertentu dan orang yang melakukan ke

jahatan dilahirkan sebagai penjahat. Penjahat demikian di

sebut sebagai "a born crim inal". Pada mulanya aliran in i

1̂ Edwin H. Sutherlsuid, Azas-azas K rim in o log i. d i-  
sadur Momon Martasaputra, Alumni, Bandung, 1969j h. 70,
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di tu jukan untuk menentang aliran k las ik . Kelemahan dari- 

pada teori ini., yaitu mengambil sample hanya pada orang- 

orang yang berada dalam penjara, yang memang jahat. Lombro- 

so tidak mengambil sample pada orang-orang di luar penjara.

Aliran yang kedua dari "Typological school" adalah 

aliran yang disebut "mental tes ters ". Menurut aliran in i, 

perbedaan antara penjahat dan bukan penjahat karena ke

lemahan otak ( feeblemindednes). Penganut aliran in i adalah 

Goddard dengan teorinya bahwa kelemahan otak mengakibatkan 

orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat 

dari tingkah lakunya sendiri. Teori in i pada masa sekarang 

sudah tidak dapat diterima la g i, karena banyak kejahatan 

yang dilakukan oleh orang-orang yang pintar bahkan mereka 

lebih pintar dari para penegak hukum.

Sebagai aliran yang terakhir adalah aliran "Psychi

a tr ic " .  Aliran in i dipengaruhi oleh teorinya Freud, yang 

menyatakan struktur kepribadian seseorang te rd ir i dari id , 

ego, dan super ego. Eikat.akan bahwa pola kejahatan sudah 

ada pada orang tertentu, tinggal orang yang bersangkutan 

memilih perbuatan mana yang akan dilakukan.

Dari apa yang sudah diuraikan di atas, pembicaraan 

kausa kejahatan dapat dibagi menjadi tiga  : (a ) kejahatan 

disebatkan oleh s i fa t - s i fa t  pelaku; (b) kejahatan-merupakan 

pengaruh dari luar d ir i s i pelaku dan (c ) kejahatan merupa

kan akibat dari pengaruh luar dan s i fa t pembawaan s i pelaku.
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3* Sekilas Mengenai Keiahatan Menurut Hukum Adat Bali

Masyarakat Bali mayoritas penduduknya beragama 

Hindhu, Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan mereka di- 

v/arnai oleh si fat re lig iu s . Mereka sangat mempercayai ada- 

nya suatu kekuatan di luar kekuatan mereka, yang tidak dapat 

diketahui dan tidak dapat ditentang. Jadi adat Bali sangat 

erat hubungannya dengan agama Hindhu, seperti a ir  dengan 

susu yang su lit  dipisahkan tetapi mudah dirasakan perbedaan- 

nya.

Dalam tulisan in i akan diuraikan beberapa kejahatan 

menurut hukum adat Bali dan beberapa cara penyelesaiannya.

Masyarakat Bali mengenal enam macam kejahatan yang 

harus dihindari, yang dikenal sebagai "sad a ta tay i". "Sad 

atatayi" meliputi pembakaran, meracun,pembunuhan, pemer- 

kosaan, pengkhianatan, dan dukun jahat (black magic).

Keenam kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang paling 

berat. Terhadap kejahatan in i,  sanksi harus diterapkan 

tanpa melihat keadaan s i pelaku, apakah s i pelaku sakit 

ingatan ataukah belum dewasa, tidak akan dipermasalahan. 

Tetapi terhadap kejahatan la in  di luar "sad ata tay i", si 

pelaku kejahatan yang belum cukup umur atau sakit ingatan 

tidak akan dipidana. Di samping kejahatan tersebut di atas, 

zinah yang dilakukan oleh perempuan Brahmana dengan seorang 

la k i- la k i dari kasta yang lebih rendah juga merupakan ke

jahatan yang dianggap paling berat.
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Delik susila menurut hukum adat Bali dikenal dengan 

apa yang disebut "s tr i sanggraha" dan "lokika sanggraha". 

Yang pertama berarti perbuatan seorang pria memberikan pe- 

1 ay an an seks kepada seorang wanita yang bukan is trin ya . 

Sedangkan yang kedua mempunyai a rti perbuatan seorang pria 

yang menghendaki pelayanan seks dari seorang wanita yang 

belum bersuami hingga hamil, kemudian tidak mengawini 

wanita tersebut.

Kejahatan yang la in  yaitu apa yang disebut dengan 

"mlegandang", TIMlegandang" berarti perbuatan menangkap se

orang wanita secara paksa oleh seorang pria, kemudian me- 

nyetubuhi dengan maksud untuk dikawini.lif Perbuatan in i di- 

golongkan ke dalam delik aduan, yang berarti tanpa pengadu- 

an dari pihak yang bersangkutan penegak hukum tidak akan 

mengambil tindakan. Hal in i sama dengan perkosaan yang juga 

merupakan delik aduan.

Bagaimana dengan penghinaan ? Apakah hukum adat 

Bali mengenalnya ? Berkata-kata yang tidak sesuai pada 

tempatnya, misalnya, memaki-maki, berkata kotor, dan ber- 

kata dengan maksud mempengaruhi pejabat atau petugas, dalam 

hukum adat Bali dikenal sebagai "pecamil". "Pecamil" dapat 

menimbulkan keresahan, karena perbuatan tersebut dianggap 

menodai kesucian tempat yang bersangkutan, misalnya pasar,

lifl  Gusti Ketut Kaler, Butir-butir Tercecer Tentang 
Hukum Adat B a li. J i l id  1, Bali- Agung, 1983, h. 94-
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desa, dan banjar. Oleh karena itu  sanksi yang dikenakan 

disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan. Kalau "peca- 

m il” menimbulkan keresahan atau hendak mempengaruhi suatu 

keputusan, maka dendanya hanya berupa denda uang. Tetapi, 

apabila "pecamil" menodai pribadi sekelompok orang, maka 

dendanya berupa sajen untuk merehabilitasi kesucian orang 

yang dirugikan di tarn bah denda uang sebanyak yang telah di- 

ten tuk an.

Penggunaan uang bukan m ilik sendiri dan diperguna- 

kan untuk kepentingan sendiri, yang pada masa sekarang di- 

sebut korupsi, dalam hukum adat Bali dikenal dengan sebut- 

an "ngampahang tuak seka". "Ngampahang tuak seka", adalah 

peribahasa yang dikiaskan kepada pengurus suatu organisasi 

yang dengan sengaja dan dengan ikhtikad tidak baik memper- 

lakukan harta m ilik k o lek tif untuk kepentingan sendiri.

Dari apa yang sudah diuraikan di atas dapatlah di

ketahui bahwa hukum adat pun mengenal berbagai macam delik 

yang berhubungan dengan harta kekayaan, kesusilaan, dan 

kehormatan (nama baik) seseorang.

Penyelesaian dari setiap delik adat, selain sanksi 

berupa denda sebagai pengganti kerugian, terdapat pula 

sanksi yang berupa hukuman badan, pengasingan, hingga p i

dana mati. Selain sanksi yang berupa pidana, yang lebih 

penting la g i adalah diadakannya upaya pembersihan, yang 

disebut "mrayascita", untuk menghilangkan noda-noda sebagai 

akibat perbuatan jahat.



PERANAN KERTHA GOSA SEBAGAI PEN CEGAH 

KEJAHATAN DI MASA LAMPAU

1. Ke.iahatan Menurut Gambar di Kertha Gosa

Seperti yang sudah saya uralkan dalam bab terdahulu, 

gambar yang terdapat di Kertha Gosa te rd ir i dari sembilan 

petak. Petak yang pertama mel.ukiskan kisah Tantri Kan dak a, 

yaitu suatu kisah yang in t i  ceriteranya mengenai segala 

tipu muslihat dalam kehidupan di dalam masyarakat. Sedang- 

kan petak yang kedua menggambarkan ancaman pidana di akherat 

bagi para pelaku kejahatan. Skripsi in i hanya membahas 

gambar dalam petak pertama dan kedua. Sedangkan petak yang 

la in  tidak dibahas karena tidak berhubungan dengan penulis

an in i .

Gambar dalam petak pertama merupakan suatu ceritera  

yang mengungkapkan segala tipu muslihat yang ada dalam ke

hidupan manusia. Sebagai contoh, digambarkan seekor ibangau 

yang berbuat baik kepada sekelompok kepiting. BLkisahkan, 

dalam percakapan antara seekor burung bangau dengan se

kelompok kepiting, bangau akan menolong memindahkan kepi

ting ke suatu lokasi yang sangat baik dan cocok bagi para 

kepiting, karena tempat para kepiting sekarang berada akan 

mengalami suatu musibah kekeringan. Para kepiting menyambut 

ikhwal baik in i .  Lalu, bagaimana caranya agar para kepiting

BAB I I I

21
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bisa sampai pada tempat yang dituju ? Burung bangau yang 

baik hati itu  bersedia menolong dengan cara memb&wa ke- 

p iting  satu persatu untuk diterbangkan ke lokasi yang te

lah ditentukan. Kemudian, apa yang terjad i sesampai di tuju- 

an ? Burung bangau menurunkan kepi ting dan dijadikan mang- 

sanya. Setelah bersantap, bangau pergi la g i untuk melanjut- 

kan rencananya. Demikian seterusnya, sampai tib&lah g i l i r -  

an kepiting yang terakhir. Kepi ting yang terakhir in i se

sampai di tujuan melihat tulang-belulang teman-temannya.

Ia  sadar bahwa dirinya telah tertipu . Secepat itu  pula ia  

membalas kematian teman-temannya. Burung bangau d ig ig it  

sampai mati.

Pelajaran apakah yang dapat k ita  sunbil dari ceritera  

tersebut di atas ? Ceritera tersebut menunjukkan kepada 

k ita  bahwa perbuatan yang tidak baik, dalam hal in i penipu- 

an, cepat atau lambat pasti akan mendatangkan buah yang 

tidak baik pula, yang setimpal dengan perbuatan yang ter~ 

dahulu. Hal in i dalam masyarakat Bali sangat dipercayai 

karena sal ah satu unsur dari keyakinan mereka adalah per- 

caya dengan adanya hukum karma yang menyatakan bahwa cepat 

atau lambat sesuatu perbuatan akan mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan perbuatan tersebut.

Bagaimana dengan perbuatan yang la in  ? Ed. Kertiia Gosa, 

kejahatan yang di gam bark an dalam petak pertama hanyalah 

mengenai segala tipu muslihat yang ada di dalam masyarakat.
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Tetapi dengan melihat pada petak kedua yang menggambarkan 

pidana di akherat, dapat diketahui macamnya kejahatan.

Kejahatan-kejahatan tersebut ada yang mempunyai 

equivalensi dengan W.v.S. dan ada pula yang tidak mempunyai 

equivalensi. Yang mempunyai equivalensi dengan W.v.S. misal

nya, penipuan, pembunuhan, korupsi, berzinah, pemalsuan, 

memfitnah, abortus, pencurian, dan perampokan. Sedangkan 

yang tidak mempunyai equivalensi dengan W.v.S., misalnya, 

suka menjadi setan (black magic) dan durhaka terhadap orang 

tua. Yang pertama dalam masyarakat Bali dikenal dengan se- 

butan "leak11, yang merupakan salah satu kegiatan dari ilmu 

h it am.

Dengan demikian tampak bahwa pada zaman dahulu telah 

ada perbuatan-perbuatan tertentu yang pada saat sekarang 

baru diatur di dalam perundang-undangan. Ternyata bukan 

perbuatan yang nyata-nyata jahat saja yang diatur. Perbuat

an/ sikap yang dianggap. tidak sesuai dengan norma-norma yang 

ada, misalnya, durhaka terhadap orang tua pun diatur. Be- 

tapa luasnya aturan di Kertha Gosa yang berusaha mengatur 

segala permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pada saat 

sekarang tentu akan terdapat kesulitan-kesulitan, jika  

ada yang ingin mengatur segala geja la  yang ada dalam 

masyarakat. Hal in i disebatkan karena perkembangan keadaan; 

bertambahnya jumlah penduduk menyebatkan pula bertambahnya 

jumlah kebutuhan. Dengan demikian keadaan masyarakat menjadi
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lebih kompleks dan dengan sendirinya pengaturan tingkah 

laku dalam perundang-undangan menjadi lebih rumit.

2. Eksistensi Kertha Gosa Sebagai Pengadilan Adat Dt Masa 

T.amnau

Pada masa lampau Kertha Gosa merupakan tempat pern- 

bahasan segala sesuatu yang bertalian dengan situasi ke- 

amanan, kemakmuran serta keadilan wilayah kerajaan Bali. 

Agar dapat dimengerti bagaimana eksistensi Kertha Gosa di 

masa lampau, perlu kiranya diketahui sejarah berdirinya 

Balai Kertha Gosa.

Kerajaan Bali mencapai puncak kekuasaannya setelah 

berhasil melepaskan d ir i dari kerajaan Majapahit. Setelah 

Majapahit runtuh, kerajaan Bali berpusat di Gelgel. Pada 

tahun 1650 kerajaan Gelgel runtuh, akibat terjadinya pe- 

rebutan kekuasaan oleh I  Gusti Agung Maruti beserta peng- 

ikutnya. Dan pada tahun 1686 lahirlah kerajaan Klungkung 

yang merupakan k.erajaan tertin gg i dan mewilayahkan Bali 

dan Lombok. Pada masa pemerintahan in ilah  Kertha Gosa di- 

dirikan.

Tidak diketahui secara pasti kapan Kertha Gosa di- 

dirikan. Menurut lite ra tu r, Kertha Gosa didirikan sekitar 

tahun 1710 oleh raja Ida Idewa Agung Djambe, yang merupa

kan ra ja  pertama di kerajaan Klungkung. ^  Namun-menurut

^ S r i Resi Anandakusuma, Ceritera DI Kertha Gos_a 
Dan Taman G i l i . Gema, Denpasar, 1985, h. 2.



"candra sengkala"1̂  yang terpahat di pintu utama Kertha 

Gosa dapat diketahui bahwa Kertha Gosa sudah ada sejak 

tahun 1700.

Eksistensi Kertha Gosa di masa lampau dapat dibagi 

dalam dua kategori yaitu : (1) pada masa kerajaan Klungkung; 

(2 ) setelah kerajaan Klungkung jatuh.

Pada masa kerajaan Klungkung, Kertha Gosa berfungsi 

sebagai tempat pertemuan atau persidangan ra ja -ra ja  bawah- 

an seluruh -Bali, yang diselenggarakan setiap tahun sekali.

Di sinilah raja memberikan pengarahan-pengarahan serta ke- 

putusan-keputusannya berdasarkan pertimbangan keadaan dan 

kebutuhan. DL samping pertemuan yang diadakan setahun se

k a li, setiap harinya Kertha Gosa berfungsi sebagai tempat 

bersantap bagi para pedande istana dan pedande la in  yang 

sedang menghadap raja.

Setelah kedatangan bangsa asing yakni Belanda, 

Inggris, Portugis, dan.Cina, Kertha Gosa dipakai pula se

bagai tempat untuk menerima utusan yang hendak menghadap 

raja.

Setelah kerajaan Klungkung runtuh akibat perang 

puputan melawan Belanda pada tanggal 28 April 1908, maka 

eksistensi Kertha Gosa menjadi la in . Sejak saat itu  hingga

25

Candra sengkala adalah cara penulisan tahun, bulan, 
dan hari dengan gambar-gambar tinatang, turnbuh-turnbuhan, 
anggota badan manusia, serta i s i  alam ray a yang mempunyai 
a rti dan n ila i tertentu.
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berakhirnya pemerintahan Belanda, Kertha Gosa berfungsi 

sebagai Balai Pengadilan Adat, yang mengadili setiap per- 

tikaian yang berkenaan dengan adat dan agama.

Proses persidangan di Balai Kertha Gosa dipimpin 

oleh raja yang bertindak sebagai hakim. Raja dalam meng- 

ambil keputusannya didampingi oleh pedande sebagai ahli 

hukum serta penasehat ra ja  dan para kanca sebagai panitera. 

Sedangkan orang yang berperkara duduk bersila  di bawah.

Dalam persidangan in i,  kadang-kadang hadir juga para pe- 

jabat tinggi pemerintah Belanda sebagai orang yang paling 

menentukan b ila  suatu perkara dianggap khusus.

Dari apa yang sudah diutarakan di atas, dapat di

ketahui betapa.-penting peranan Balai Kertha Gosa pada masa 

lampau sebagai pengadilan adat. Demikian pula eksistensi 

Balai Kertha Gosa pada saat itu  sangat dihormati masyarakat. 

Hal in i dapatlah dimengerti karena pada' saat itu  Kertha 

Gosa merupakan satu-satunya pengadilan adat yang terdapat 

di Bali, yang merupakan tempat bagi para pencari keadilan 

dalam meny elesaikan segala perselisihan dan kejahatan yang 

timbul dalam masyarakat.

3. Peranan Kertha Gosa Sebagai Pencegah Keiahatan

Kertha Gosa sebagai pengadilan adat pada masa lam

pau mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesai- 

kan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Kemampuan Kertha 

Gosa dalam menyelesaikan sengketa, membawa pengaruh terhadap
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naik turunnya jumlah kejahatan.

Dengan berbagai gambaran kejahatan yang terdapat 

di Kertha Gosa, di satu pihak ditunjukkan kepada k ita  bah

wa pengadilan adat tersebut mempunyai perhatian khusus te r

hadap para warganya agar di dalam kehidupan sehari-hari 

tidak melakukan perbuatan yang tidak baik/tercela. DI pihak 

la in  diharapkan para warga masyarakat lebih  berhati-hati 

di dalam pergaulan yang tidak baik/tercela. Dengan demikian 

diharapkan dapat dicegah timbulnya kejahatan.

Sanksi yang dikenakan terhadap setiap orang yang 

melakukan kesalahan/kejahatan menurut hukum adat dikenal 

sebagai reaksi adat. Reaksi adat ditujukan untuk memulih- 

kan keseimbangan, untuk merehabilitasi sebagai akibat dari 

adanya perbuatan pidana yang dianggap telah mengotori ke- 

tentraman masyarakat.

Penyelesaian perkara dalam hukum adat tidak harus 

berakhir dengan sanksi. Hakim dalam hal in i bersifa t lebih. 

a k tif memprakarsai perdamaian dari para pihak yang berper- 

kara dengan mengemukakan gagasan ke arah selesainya per

kara dengan jalan perdamaian. Hal in i sesuai dengan asas- 

asas hukum adat Bali yang terkandung di dalam "awig-awig". 

"Awig-awig" merupakan himpunan hukum adat Bali yang tidak 

te r tu lis . Pembentukan "awig-awig" itu  sendiri melalui 

sy aw arah dan mufakat ( "briyuksiu").

Penyelesaian perkara secara damai di satu pihak
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akan menguntungkan masyarakat yang akan dapat merasakan 

keselarasan kembali dalam kehidupan masyarakat, di mana 

hidup kebersamaan dan kerukunan dapat dikokohkan kelang- 

sungannya. Sedangkan di la in  pihak hal in i akan meringan- 

kan tugas hakim karena tidak diperlukan la g i acara per

sidangan yang banyak menyita waktu dan tenaga. Hal in i jika 

diterapkan pada masa sekarang akan banyak memberikan man- 

faat. Hakim yang mengadili setiap perkara akan dapat ber- 

peran ak tif dalam mencapai perdamaian di samping dapat me- 

wujudkan peradilan yang cepat dan hi ay a murah juga akan me- 

ringankan tugas hakim karena penyelesaian secara damai akan 

mengurangi bertumpuk-tumpuknya tunggakan perkara yang tidak 

terselesaikan. Dengan demikian s i pencari keadilan akan me

rasakan kemudahan b ila  berperkara. Hal in i tentu akan mem- 

bantu terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pengadil

an.

Hakim di Kertha. Gosa pada waktu itu  dianggap mampu 

mengatasi setiap perkara yang ditanganinya. Betapa berat 

tugas hakim karena hukum adat sebagian besar tidak te r tu lis . 

Hukum adat hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun 

hukum adat tidak te rtu lis , hakim harus mengetahui perkembang- 

an hukum adat dalam a rti masih berlaku dan kapan pula hukum 

adat itu  tidak berlaku la g i.  Hal in i sampai sekarang meski 

pun sudah ada W.v.S., masih tetap berlaku. In i berarti hakim 

masih tetap berperan ak tif dalam menangani setiap perkara.
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Hakim dianggap mampu menangani setiap perkara karena hakim 

dianggap mengetahui hukumnya dari setiap orang yang ber- 

perkara. Oleh karena itu  tepat kiranya apabila Undang- 

undang Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu 

Undang-undang Nomor 1l+/Tahun 1970, dalam pasal 27 ayat 1 

mewajitkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan agar 

mengikuti dan memahami n ila i-n ila i yang hidup dalam masya

rakat. Kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam 

masyarakat ditegaskan dalam penjelasan pasal demi pasal, 

di mana di jelaskan sebagai berikut :

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak ter- 
tu lis  serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, 
Hakim merupakan perumus dan penggali dari n i la i-n i la i  
yang hidup di kalangan masyarakat.

Untuk itu  ia  harus terjun ke tengah-tengah masya
rakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masya
rakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan 
yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masya
rakat.

Kemampuan hakim dalam memutus setiap perkara yang 

ditanganinya, 6edikit banyak akan mempengaruhi gradasi ke

jahatan karena putusan yang dianggap ad il dalam “masyarakat 

akan membawa keharmonisan masyarakat itu  sendiri. Sedang- 

kan keputusan yang dirasakan tidak ad il akan menimbulkan 

bermacam-macam penafsiran; dengan demikian akan mengganggu 

keharmonisan masyarakat. Demikian pula dengan diktum dari 

setiap putusan hakim. Hakim haruslah dapat menjelaskan se

cara sistematis dan lo g is  alasan mengapa putusan tersebut 

harus dijatuhkan. Dengan demikian masyarakat akan lebih
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mudah untuk mengetahui dan memahami putusan hakim tersebut.

Kepercayaan masyarakat kepada hakim pada waktu itu  

juga merupakan faktor di dalam mengatasi kejahatan. Hakim 

dalam d ir i ra ja  pada waktu itu  sangat dipercayai masyarakat, 

karena dalam mengamto.1 keputusan hakim dianggap mampu meng- 

ambil putusan yang dianggap bijaksana dan ad il. Apalagi 

am mengambil putusan hakim di damping! oleh beberapa 

pedande yang dianggap mengetahui apa hukumnya dari setiap 

perkara. Raja dan pedande pada waktu itu  dianggap sebagai 

orang yang paling to.jaksana dan ad il. Hal in i dapat d ilih a t 

di dalam buku "Papakem Cirebon" yang menyatakan hakim se

bagai Candra, T irta , Sari, dan Cakra. Candra adalah bulan 

yang menyinari segala tempat yang petang; T irta  adalah a ir  

yang membersihkan segala tempat yang kotor; Sari adalah

bunga yang harum baunya; Cakra ialah dev/a yang mengawasi
17berlakunya keadilan di dunia.

^R . Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat. cet. V II, 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 48.



GAMBARAN AN .CAM AN. PIDANA DI KERTHA GOSA

1. An cam an Pi dap a Dalam Gambar

Ancaman pidana di Kertha Gosa dapat d ilih a t pada 

gambar petak I I  yang tergambar di lam git-langit Kertha 

Gosa. Ancaman in i merupakan ancaman pidana di akherat bagi 

para pelaku kejahatan atau setiap manusia yang melakukan 

perbuatan tidak baik selama hidupnya di dunia.

Gambaran dari pidana tersebut dapat dipandang se

bagai "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" adat Bali. Setiap 

manusia yang beragama umumnya dan masyarakat Bali khusus- 

nya yang beragama Hindhu, pasti meyakini adanya suatu per- 

tanggungjawaban atas setiap perbuatannya selama hidup di 

dunia.

Jika k ita  bandingkan dengan W.v.S., maka ancaman 

pidana di Kertha Gosa ada yang tidak mempunyai equivalensi 

dengan W.v.S, dan ada pula ancaman pidana yang mempunyai 

equivalensi dengan W.v.S.’ Dalam tulisan in i saya akan me- 

nyajikan beberapa gambar sebagai contoh yang mempunyai 

equivalensi dengan W.v.S.

Dalam gambar I ,  di gam baik an roh para wanita yang 

dengan sengaja dan sering melakukan pengguguran kandungan, 

terutama akibat perbuatan di luar nikah. Tampak dalam gam

bar I  mereka sedang meniti sebuah jembatan bambu yang rapuh

BAB IV
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yang segera akan diguncang oleh para janin yang terkena 

akibat perbuatannya. Ed. samping itu  Buta Jering ikut me- 

lemparinya dengan batu dan Buta Mracu sedang bersiap-siap 

hendak memarang dengan pedangnya.

(U N I K

Gambar I

Ancaman pidana dalam gambar, jika  dibandingkan dengan 

W.v.S., dapat disamakan dengan pasal 346 W.v.S. sebagai ber- 

ikut :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang la in  untuk itu , diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam gambar I I ,  digam bark an roh para pern bun uh dan 

perampok sedang diparang kepalanya oleh Buta Jering (k i r i ) .  

Sang Suratma sedang menikam roh orang yang suka memperkosa, 

membunuh serta merampas harta m ilik orang yang dibunuhnya.



Gambar I I

Ancaman pidana dalam gambar tersebut di atas, jika  

d icari perbandingannya dalam W.v.S., maka dapat aisamakan 

dengan pasal 338 (tentang pembunuhan); pasal 339 (tentang 

pembunuhan yang d iserta i dengan perbuatan pidana); dan 

pasal 285 (tentang pemerkosaan).

Dalam gambar I I I ,  di gam bark an Buta Maya bersama 

Buta Lendi sedang membakar kelamin roh yang suka berzinah.

Gambaran dalam gambar I I I ,  dapat disamakan dengan 

pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b W.v.S. Gambar tersebut hanya 

mengancam para wanita yang melakukan zinah. Sedangkan dalam 

W.v.S. ancaman terhadap pelaku zinah tidak hanya terhadap 

para wanita saja tetapi juga terhadap pria, yaitu di dalam 

pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a.
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Gambar I I I

Dalam gambar IV, digambarkan Buta Togtogsil meng- 

hina serta mengancam hendak memarang roh orang pemalsu 

prasasti dan piagam-piagam.

Dalam W.v.S. ancaman pidana seperti dalam gambar IV 

terdapat dalam Bab XII, yang mengatur tentang pemalsuan 

surat. Perbedaan hanya terletak dalam ruang lingkup peng- 

aturannya. Kalau dalam gambar IV, pemalsuan hanya mengenai 

prasasti dan piagam saja, sedangkan dalam W.v.S. pengatur- 

annya lebih luas karena perbedaan keadaan dan kebutuhan, 

di mana kebutuhan pada saat sekarang lebih luas dan kompleks
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Gambar IV

Jika d ilih a t gambar-gambar tersebut di atas, maka

pidana yang diterima bagi para pelaku kejahatan merupakan

pidana yang bersifat pembalasan. In i berarti bahwa setiap

para pelaku kejahatan pasti akan menerima hukuman atau

pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam ajaran Hindhu, pidana di be dak an menjadi tiga

kategori, yakni (1) pidana yang bersifa t keagamaan dengan

pidana yang bersifat keduniawian; (2) pidana terhadap masing-

masing kasta; (3) pidana yang bersifa t keagamaan digabung-
1ftkan dengan pidana yang bersifat keduniawian. Pidana yang

A. Hamzah dan S it i Rahayu, Suatu Tin.iauan RLngkas 
Sistem Pemidanaan DL Indonesia. Akademika Pressindo, Jakarta,
1983, h. 63.

i ft
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bersifat keagamaan dijatuhkan bagi setiap pelanggar hukum 

agar dipulihkan perimbangan kembali akibat adanya perbuat- 

an pidana. Perimbangan diperlukan agar tercip ta  keharmonis

an dalam masyarakat. Pidana in i biasanya berupa upacara 

keagamaan yang dalam bahasa Balinya disebut "mrayascita". 

Pidana yang bersifat keduniawian sama seperti pidana pokok 

yang tercantum dalam pasal 10 W.v.S., yaitu pidana mati, 

pidana penjara, dan pidana denda. Mengenai pidana kurungan, 

hukum adat pidana Bali tidak mengenalnya.

Pidana terhadap masing-masing kasta diberikan apa- 

b ila  terdapat perselisihan antara kasta yang berbeda. Kasta 

Brahman a yang merupakan kasta tertin gg i, dalam hal in i men- 

dapat perlakuan yang lebih baik daripada kasta yang la in .

Di samping ancaman pidana seperti yang tergambar 

dalam gambar-gambar tersebut di atas, di Kertha Gosa dapat 

pula dijatuhkan pidana yang bersifa t keduniawian kepada se

tiap pelaku kejahatan. Pelaksanaan pidana keduniawian di- 

laksanakan di pulau Nusa Penida, yaitu  pulau yang terletak 

di sebelah tenggara pulau B a li. 1̂  Jadi pulau Kusa Penida me

rupakan penjara pada saat Kertha Gosa berfungsi sebagai 

pengadilan adat. Selain pidana tersebut di atas, terdapat 

pula pidana yang menurut ukuran sekarang sangat sadi6.

^Wawancara dengan Dessy di Kertha Gosa, tanggal 
26 Oktober 1986.
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Pidana in i dijatuhkan kepada orang yang melakukan zinah.

Pihak yang berbuat zinah, baik la k i- la k i dan perempuan,

dibuang ke laut dengan kaki yang digantungi batu hingga
POorang tersebut mati tenggelam.

Mengapa pidana dijatuhkan kepada orang yang melaku

kan kejahatan ? Erat pula berkaitan dengan pertanyaan ter

sebut adalah mengapa kejahatan masih tetap ada meskipun 

sank si yang dijatuhkan pada saat itu  sangat berat ? Apakahi 

sanksi yang berat tidak mampu mengatasi timbulnya kejahatan ?

Dalam hukum adat, pemikiran bangsa Indonesia pada 

waktu itu  masih sederhana. Manusia dipandang sebagai bagi an 

dari alam semesta. Tidak ada pemisahan dalam berbagai lapang- 

an hidup, tidak ada pembatasan antara dunia la h ir  dan dunia 

gaib, dan tidak ada pemisahan antara manusia dengan mahluk 

yang la in . Semuanya merupakan satu kesatuan. Dalam masya

rakat in i yang penting adalah perimbangan antara dunia 

lah ir  dan dunia gaib, antara golongan manusia dengan per- 

orangan. Dengan demikian.apabila terdapat perbuatan yang 

mengganggu perimbangan, maka hal itu  dianggap melanggar 

hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan 

yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Di 

samping perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma
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hukum, pidana diberikan pula terhadap orang yang nyata-
21nyata melakukan kesalahan. Jadi kesalahan adalah salah 

satu unsur dalam pemberian pidana, di samping adanya unsur 

perbuatan itu  sendiri. Hal in i sesuai dengan asas yang ber- 

bunyi tidak dipidana jika  tidak ada kesalahan atau “geen 

s tra f zonder schuld". Jadi suatu perbuatan hanya dapat di

pidana apabila terdapat bukti bahwa perbuatan itu  mengandung, 

unsur kesalahan.

Me ski pun sanksi yang diberikan pada saat itu  sangat 

berat, bukanlah jaminan bahwa dengan sanksi yang berat akan 

dapat di atasi kejahatan. Hal in i  terbukti dengan timbulnya 

beberapa teori tentang pemidanaan, yaitu teo ri absolut, 

teori r e la t i f ,  dan teo ri gabungan. Pemberian sanksi yang 

berat akan dapat merangsang timbulnya kejahatan. Sebagai 

contoh dapat dikemukakan pemberian pidana yang berat ter

hadap para pencopet di Inggris. Pada waktu itu  pencopet di- 

jatuhi pidana gantung,. dengan tujuan agar para pencopet 

yang la in  merasa takut dan tidak akan melakukan perbuatan 

mencopet. Tetapi apa yang terjad i ? Di tengah kerumunan

orang yang menyaksikan hukum an gantung tersebut para pen-
P?copet yang la in  masih beraksi. In i berarti pemberian 

pidana yang berat bukanlah jaminan bagi tiadanya kejahatan.

21Ib id .

22J.E. Sahetapy I I ,  o n .c it . h. 216



Bahkan^pi dana yang berat dapat merangsang timbulnya ke

jahatan,

2. Pengaruh Ancaman Pidana IS. Kertha Gosa Dewasa In i

Dewasa in i hukum adat pidana tidak la g i berlaku. 

secara keseluruhan, karena sejak 1 Januari 1918 telah te r

dapat unifikasi dan kodifikasi di bidang hukum pidana, 

yakni VJ.v.S. Seperti yang sudah diketahui, pada saat se

karang W.v.S.-lah yang berlaku jika  terdapat sengketa yang, 

menyangkut hukum pidana.

Meskipun telah terdapat kod ifikasi di bidang hukum 

pidana, secara m ateriil hukum adat (pidana) masih dinyata- 

kan tetap berlaku berdasarkan pasal 5 ayat 3 b Undang- 

undang Nomor 1 /Drt ./Tahun 1951. Jadi Undang-undang Nomor 1/ 

Drt./Tahun 1951 merupakan dasar hukum bagi berlakunya hukum, 

adat (pidana).

Ancaman pidana di Kertha Gosa saat in i tidak la g i 

mempunyai pengaruh di bidang hukum pidana. Meskipun demi

kian ancaman pidana tersebut secara psikologis mempunyai 

pengaruh terhadap setiap orang yang mengetahuinya.

Pengaruh secara psikologis in i terjad i apabila se

seorang yang melihat gambar tersebut, kemudian mengerti 

akan maksud dari gambar tersebut serta percaya bahwa jik a  

ia  berbuat seperti dalam gambar, pasti akan mendapatkan 

hukuman kelak. Saya katakan apabila melihat dan mengerti 

karena pada saat sekarang masih banyak orang yang belum
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melihat gambar tersebut apalagi untuk dapat memahaminya. 

Demikian pula apabila hanya melihat gambar tersebut. tanpa 

dipahami, akan s ia -s ia  pula.

Rasa takut pada setiap orang akan ancaman pidana 

di Kertha Gosa sedik it banyak akan mempengaruhi gradasi 

kejahatan, karena setiap orang yang akan melakukan kejahat

an akan merasa takut terhadap ancaman pidana di akherat 

kelak* Kesulitan memang terjad i apabila k ita  berhadapan 

dengan orang yang tidak mempercayai adanya ancaman ter

sebut karena perbedaan pandangan tentang keyakinan di 

akherat* Secara umum ancaman pidana tersebut tidak su lit  

untuk dipahami dan dipercayai.

Dalam teori hukum pidana dikenal aspek menakutkan, 

yang dipelopori oleh Samuel von Pufendorf dan dirumuskan 

oleh Anseln von Feuerbach.2-̂  Ancaman pidana dimaksudkan 

untuk menakutkan dan karenanya menahan orang untuk ber- 

buat dosa dan dengan demikian mereka akan patuh pada hukum* 

Teori dari von Feuerbach in i dikenal sebagai teori Mvom 

psychologischen zwang". Demikian pula dalam teori hukum 

pidana dikenal adanya tujuan pidana yang menurut teori 

r e la t i f  bertujuan antara la in  untuk mencegah timbulnya 

kejahatan (prevensi). Prevensi ada dua macam : ( l )  pre- 

vensi umum; (2) prevensi khusus* Yang pertama ditujukan

kO

23Itri_d.. h. 215.
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bagi semua orang agar tidak melakukan kejahatan, Sedangkan. 

yang kedua ditujukan bagi s i terpidana agar tidak mengula- 

ngi la g i perbuatannya, Dengan demikian Kertha Gosa dapat 

dikatakan mempunyai tujuan sebagai prevensi umum, karena 

dengan melihat ancaman tersebut diharapkan orang tidak 

akan melakukan kejahatan, Ancaman pidana di Kertha Gosa 

tidak mempunyai tujuan prevensi khusus, karena ancaman 

tersebut merupakan ancaman pidana di akherat, yang akan 

diterima setelah orang mengalami kematian*

Teori absolut yang bertalian dengan pemidanaan mem

punyai persamaan dengan ancaman pidana di Kertha Gosa, 

Teori absolut pada masa sekarang sudah tidak dipakai la g i 

karena tidak memberi banyak manfaat. Ancaman pidana di 

Kertha Gosa pada saat sekarang dipakai sebagai pedoman 

bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari, Dengan de

mikian ancaman pidana di Kertha Gosa mempunyai pengaruh 

yang p o s it if  bagi kepatuhan hukum dan diharapkan dapat 

menciptakan ketentraman kehidupan dalam masyarakat menuju 

terciptanya keharmonisan kehidupan masyarakat.

^hfllawancara dengan Dessy di Kertha Gosa, tanggal 26 
Oktober 1986,



BAB V 

PENUTUP

1 • Ke simp ulan

Kejahatan merupakan permasalahan yang sudah ada 

sejak dahulu kala. Kejahatan selalu ada dalam masyarakat 

manusia. Demikian pula di Bali, kejahatan telah ada sejak 

dahulu. Untuk mengatasi kejahatan dibuatlah peraturan yang 

mengancam setiap perbuatan jahat dengan sanksi pidana. 

Aturan yang tidak te r tu lis  yang mengatur masalah kejahatan 

disebut dengan hukum adat pidana. Hukum adat (pidana) se

cara formal tidak berlaku la g i sejak dikeluarkannya W.v.S. 

pada tanggal 1 Januari 1918. Tetapi secara m ateriil hukum 

adat (pidana) masih berlaku dalam wilayah adat masing- 

masing sepanjang tidak terdapat pengaturannya dalam W.v.S. 

Hal in i dapat d ilih a t dalam pasal 5 ayat. 3 b Un dang-un dang 

N'omor 1/Drt./Tahun 1931. Demikian pula jika  k ita  melihat 

pasal 14 dan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. 

Pasal tersebut baik secara eksp lis it maupun secara im p lis it 

memberlakukan hukum adat (pidana) apabila tidak terdapat 

pengaturannya dalam undang-undang.

Di Bali sejak dahulu telah terdapat usaha menang- 

gulangi kejahatan. Hal in i terbukti dengan didirikannya 

Balai Kertha Gosa yang berfungsi sebagai pengadilan adat. 

Kertha Gosa sebagai pengadilan adat pada masa lampau sangat
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bermanfaat bagi masyarakat karena pada saat itu  Kertha 

Gosa merupakan satu-satunya pengadilan adat yang terdapat 

di Bali, Harapan masyarakat yang mencari keadilan sangat 

bergantung pada setiap putusan pengadilan. Putusan peng

adilan sangat dipercayai dan diterima sebagai sesuatu yang 

ad il karena masyarakat sangat menghargai wibawa hakim, 

yang pada waktu itu  adalah raja, beserta para penasehat 

raja, yaitu  pedande. Hal in i akan berpengaruh terhadap 

tingkat kejahatan.

Pidana dalam gambar yang terdapat di Balai Kertha 

Gosa merupakan pidana yang diberikan terhadap para pelaku 

kejahatan di akherat. Di samping ancaman pidana di akherat, 

dalam keputusannya sebagai pengadilan adat terdapat pula 

pidana yang bersifa t keduniawian, pidana yang bersifa t 

keagamaan, dan pidana terhadap kasta. Y-ang pertama dilak- 

s an akan di pulau Nusa Penida yang berupa pidana badan, se

dangkan yang kedua, merupakan pidana yang bertujuan untuk 

mensucikan kembali alam yang dianggap telah ternoda oleh 

adanya perbuatan pidana. Pidana in i biasanya berupa upa- 

cara keagamaan ( "mrayascita"). Sedangkan yang ketiga hanya 

diberikan apabila terdapat sengketa antar kasta.

Gam bar an ancaman pidana di akherat mempunyai makna 

agar setiap orang yang melihat merasa takut akan ancaman 

tersebut. Rasa takut terhadap ancaman pidana tersebut de

ngan sendirinya akan mencegah seseorang untuk melakukan



kejahatan. Pada saat in i ancaman pidana tersebut masih 

mempunyai a rti bagi orang yang melihat dan mengerti i s i  

ancaman pidana tersebut. Gambaran tersebut mempunyai peng

aruh p o s it if  bagi setiap orang agar dalam pergaulan se- 

hari-hari tidak melakukan perbuatan jahat.

2. Saran

Dalam kenyataannya hukum adat pidana masih ada 

dalam masyarakat. Hendaknya hakim dalam mengadili setiap 

perkara pidana yang tidak terdapat pengaturannya dalam 

perundang-undangan, mempergunakan hukum adat pidana yang 

masih relevan dengan keadaan. Hal in i sesuai dengan pasal 

1 ayat 1 rancangan KUHP Nasional yang hendak memberlaku- 

kan hukum adat pidana.
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