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KATA PENGANTAR

Kepercayaan atas Tuhan Yang Maha Esa tidak saja hanya percaya 
akan adanya Tuhan tetapi juga mencakup azas memperlakukan hukum-
hukumnya sebagai pedoman yang mengikat bagi umatnya. Justru 
predikat seseorang menganut salah satu dari agama itu adalah dilihat dari 
kuasa hukum agama yang berlaku atas dirinya. Karena itu, bagaimana 
juga kaedah-kaedah hukum agama itu mencakup tiga bentuk norma 
yang bersifat wajib dengan bentuk perintah-perintah yang memuat 
kaedah-kaedah hukum yang bersifat melarang dengan ancaman hukum 
kalau dilanggar dan kaedah-kaedah hukum yang bersifat fakultatip atau 
kebolehan. Dengan demikian maka kaedah agama itu dasarnya adalah 
berbentuk kaedah-kaedah hukum yang mengikat umatnya dan dijadikan 
dasar dalam segala tingkah laku sehari-hari.

Buku ini akan mengantar bagi para pemula dalam mempelajari 
hukum Hindu, sehingga tidak menimbulkan banyak tafsiran terhadap 
istilah-istilah yang terdapat dalam hukum Hindu. Begitu pula buku ini 
akan bermanfaat bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah 
hukum Hindu atau bagi para penekun hukum Hindu untuk dapat 
dijadikan acuan atau pedoman dalam memperdalam ilmu hukum Hindu 
selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan – kekurangan 
dalam buku ini, oleh karena itu kepada semua pihak sangat diharapkan 
masukan-masukan serta ide-ide yang dapat melengkapi kesempurnaan 
buku ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Denpasar, September 2015

Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

Mengapa perlu kita mempelajari hukum Hindu dan mengapa 
masyarakat Hindu yang merupakan bagian dari penduduk Indonesia 
tunduk pada hukum agama yang dianutnya? Landasan hukum bagi 
kemungkinan dapat tidaknya diperlukan hukum agama bagi masyarakat 
Hindu itu dan hal ini penting hendak dikemukakan dalam tulisan ini 
karena sebagaimana telah kita kemukakan dalam tulisan ini, bahwa 
sebagai Negara Konstitusional dimana menurut pengertian itu segala 
sesuatu hendaknya dilandasi oleh adanya hukum yang sah. Hal ini 
penting pula kita ketahui disamping peranan pembangunan di Indonesia 
ditujukan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Tingkah laku manusia adalah perwujudan riil dari sikap Hindu 
dan pandangan bangsa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan 
Pancasila yang akan mempengaruhi pula tingkah laku manusia dalam 
berbuat yang sesuai menurut landasan konstitusionil itu. Pandangan 
Hindu bangsa Indonesia sebagaimana dicerminkan dalam falsafah 
bangsa Indonesia yang disebut Pancasila itu, pada hakekatnya dilatar 
belakangi oleh adanya sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia itu 
sendiri dan sejarah perkembangan keagamaan dan kebudayaan 
keagamaan dan kebudayaan Indonesia. Pokok-pokok pengalaman 
inilah menjiwai dan merupakan landasan bagi disusunnya secara 
sistematis dalam bentuk ideologi yang dinamakan Pancasila sebagai 
falsafah negara, dicantumkan dalam mukadimah Undang-undang 
Dasar 1945 selanjutnya kita lihat pula perkembangan konsep-konsep 
baru yang menganggap bahwa Pancasila tidak saja merupakan falsafah 
negara melainkan juga dianggap sebagai landasan hukum yang bersifat 
idiil. Dengan dijadikannya Pancasila sebagai landasan hukum maka 
perumusan kaedah-kaedah hukum dasar yang dituangkan dalam batang 
tubuh Undang-undang Dasar 1945 semangat dan cita-citanya tidak 
boleh bertentangan dengan pancasila itu. Demikian pula kaedah hukum-
hukum yang lahir dari Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 itu 
sendiri. Sebagai Undang-undang pokok atau perundang undangan 
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lainnya, pada azasnya semangat dan jiwanya tidak bertentangan dengan 
amanat yang dituangkan dalam Pancasila itu.

Panpres No. 1 Th. 1965 yang telah diundangkan menjadi undang-
undang No. 5 Th. 1969, tentang pencegahan terhadap penodaan dan atau 
penyalahgunaan terhadap agama, di dalam penjelasannya pasal demi 
pasal itu mengkonstatir nama-nama agama sebagaimana yang terdapat 
di Indonesia seperti misalnya agama-agama Islam, Kristen, Katolik, 
Hindu, dan Budha. Sebaliknya kalau kita lihat lembaran-lembaran 
sejarah keagamaan di Indonesia akan tampak adanya pertumbuhan 
agama-agama di Indonesia secara berturut-turut, ialah, agama-agama 
Hindu, agama Budha, agama Islam, agama Kristen, dan agama Katolik. 
Proses pertumbuhan sejarah keagamaan itu mempunyai pengaruh yang 
amat besar sekali terhadap pertumbuhan sikap mental bangsa Indonesia 
di bidang spiritual sedangkan sebagai akibat dari adanya kolonialisme 
dalam masa penjajahan bangsa-bangsa Barat dan timur seperti 
Belanda, Prancis, Inggris, Portugis, Hindia Belanda dan Jepang telah 
menimbulkan benih-benih semangat perjuangan yang tinggi yang anti 
penjajahan dan merindukan persatuan dan kesatuan untuk menciptakan 
perdamaian dan kedamaian yang menjadi impian bangsa Indonesia di 
dalam membangun rumah tangga bangsa yang merdeka, berdaulat serta 
berbudi pekerti luhur.

Masing-masing agama membawa pandangan agama dan 
keagamaannya dan demikian pula penduduk bangsa-bangsa Barat itu 
sendiri, membawa pengaruh pula dalam sikap mental serta perwujudan 
kesadaran hukum yang didasarkan atas pandangan hidup agama atau 
penjajahan itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam proses pertumbuhan 
hukum di Indonesia diantara para penduduk yang berbeda agama 
dalam pengalaman sejarah yang sama itu, telah melahirkan berbagai 
bentuk hukum materiil yang berlaku diantara penduduk-penduduk di 
Indonesia itu.

Di dalam ilmu hukum di Indonesia pada hakikatnya terdapat 3 
kategori hukum materiil, yaitu:
1. Hukum materiil yang dapat dikelompokkan pada hukum adat.
2. Hukum materiil yang dapat dikelompokkan pada hukum agama 

Islam, dan
3. Hukum materiil yang dapat dikelompokkan pada kelompok hukum 

perdata Barat (B.W) dimana dalam kelompok ini dimasukkan pula 
hukum perdana.



3Hukum Hindu Serta Perkembangannya

Pembagian atas tiga kelompok itu, tampaknya kurang tepat kalau 
kita perhatikan scope hukum adat sebagaimana yang telah kita lihat 
dalam uraian terdahulu, dimana menurut Prof Dr. Van Den Berg, 
bahwa hukum agama dan hukum adat murni yang berkembang, dengan 
demikian maka hukum adat itu dapat kita bedakan antara:
1. Kaedah-kaedah hukum adat murni, baik berkembang maupun 

yang belum berkembang. Dalam hal ini tidak terdapat pengaruh 
unsur agama.

2. Kaedah-kaedah hukum agama Hindu yang isi dan bentuknya 
ada masih bersifat murni dan ada pula yang dikembangkan dan 
disesuaikan menurut adat istiadat setempat(desa drsta)

Dengan adanya pengembangan pengertian hukum adat,maka 
pembagian hukum yang terdapat di Indonesia tepatnya dapat kita bagi 
atas empat kelompok hukum, yaitu:
1. Kelompok hukum adat murni
2. Kelompok hukum Hindu yang lazim disebut dharma
3. Kelompok hukum Islam, dan
4. Kelompok Hukum B.W yang bersumber pada bentuk hukum 

Kanonik.

Adapun kelompok hukum 2, 3, dan 4, tampak adanya pengaruh 
hukum agama atau lebih tepatnya dapat dikatakan bersumber pada 
kaedah-kaedah agama. Pandangan keagamaan ini akan jelas kalau kita 
perbanding-bandingkan dengan sumber-sumber hukum yang digunakan. 
Adapun hukum yang disebut B.W. itu sendiri, dikembangkan oleh 
pemerintah jajahan Belanda, asal mulanya merupakan hukum yang 
berlaku di Negara Belanda dan hukum itu sendiri merupakan hukum 
yang bersumber pada hukum kanonik yang berasal dari Rumawi. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kanonik itu adalah hukum 
yang bersumber pada ajaran Kristen, sehingaga dengan demikian 
hukum B.W. yang bersumber pada ajaran kanonik itu adalah hukum 
agama pula. Dengan asas konkordansi, hukum B.W. itu diperlakukan 
di Indonesia, terutama untuk penduduk asal Eropah dan Timur Asing 
kecuali India yang ditundukkan pada hukum adatnya sendiri, yaitu 
hukum hindu. Adapun berlakunya B.W. itu pada penduduk pribumi 
hanya terbatas pada mereka yang beragama Nasrani yang kemudian 
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diperluas sampai kepada mereka yang mau menundukkan diri mereka 
baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Apa yang ingin 
dikemukakan adalah B.W. itu adalah hukum pula, sehingga dengan 
demikian akan tanpak adanya tiga kelompok agama yang berpengaruh 
dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu:
1. Hukum agama yang mendapat pengaruh atau bersumber pada 

agama Hindu
2. Hukum agama yang bersumber pada Hukum Islam
3. Hukum agama yang bersumber pada hukum Kanonik atau Nasrani

Secara historis pertumbuhan hukum-hukum keagamaan itu 
meliputi masa yang luas, seperti:
1. Abad III masehi – abad XIV masa proses pertumbuhan hukum 

hindu
2. Abad XIV masehi – abad XVI merupakan masa pertumbuhan 

hukum Islam. Pertumbuhan hukum Islam ini kemudian agak 
terganggu sebagai akibat dari keadaan politik didaerah Indonesia 
mulai dari abad XVI-XIX

3. Abad XVII/XVIII masehi-XIX merupakan masa pertumbuhan 
hukum kanonik dan mencapai puncaknya pada abad ke XX, setelah 
berlakunya UUD.45.

Pada jaman perkembangan Islam di Indonesia. Praktis tidak 
banyak terdapat perkembangan-perkembangan hukum agama itu 
karena jaman-jaman itu ditandai oleh adanya kemelut politik ditanah air 
Indonesia. Walaupun demikian, tidak dapat dielakkan tentang besarnya 
peranan hukum Islam pada masa itu sehingga dengan demikian banyak 
kaedah-kaedah hukum Islam diresapi dalam bentuk hukum adat pula 
bercampur dengan hukum Hindu.

Adapun pada jaman kerajaan Hindu terutama disekitar abad 
X-XIV masehi, oleh pemerintahan raja Hindu telah banyak usaha 
yang dilakukan dalam menyusun kitab-kitab hukum yang berlaku bagi 
kerajaan hindu. Masa yang cukup lama, keadaan yang tenang telah 
membawa kemajuan yang amat pesat dalam pembudayaan bangsa 
sehingga kita mewarisi nilai-nilai tradisi Hindu yang kuat.

Sebagai akibat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan 
makin banyaknya terjemahan dan gubahan-gubahan hukum agama 
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Hindu, maka makin berkembanglah di seluruh kawasan wilayah kerajaan 
Hindu Indonesia. Diantara buku-buku yang banyak disebut-sebut oleh 
peradilan kerta di dalam memutuskan perkara-perkara perdata adat dan 
delik adat, antara lain terkenal nama-nama buku seperti Siwasasana, 
Kuttaramanawa, Adigama, Purwa digama, Agama, Manusasana, 
Sarassamuccaya, Silakrama dan lain-lain. Yang tidak kurang telah 
dihumpun dalam ratusan lontar yang masih dapat kita jumpai sebagai 
warisan budaya bangsa. Lontar-lontar ini masih tersimpan di Museum, 
Perpustakaan Universitas Udayana, di Gedung Kertya di Bali dan 
rumah-rumah penduduk di Bali dan Lombok. Adapun untuk daerah-
daerah luar Bali dan Lombok, tidak banyak kita jumpai bahkan kalau 
ada masih sangat sedikit sekali.

Menurut Suroyo Wignyodipuro S.H. dalam bukunya berjudul 
“Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat”. Di dalam tulisannya mengutip 
pendapat Leker yang menulis Het Hindoe Recht in Indonesia, telah 
menyimpulkan secara keliru karena menganggap hukum Hindu seolah-
olah tidak menjamah pada masyarakat. Pandangan yang keliru seperti 
itu, karena justru tidak didasarinya bahwa hukum adat yang berlaku 
di Bali dianggap bukan sebagai hukum agama. Pandangan seperti ini 
terjadi dan mungkin terjadi sebagai akibat kurang dimengertinya hukum 
Hindu itu sendiri. Oleh karena apa yang dikemukakan oleh beliau dan 
apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam hukum adatnya 
adalah sebagai akibat kurang pengertian tentang dasar hukum Hindu 
dan kaedah-kaedah hukum Hindu yang berlaku dalam masyarakat 
Hindu itu.

Berdasarkan perjumpaan kaedah-kaedah hukum Hindu 
sebagaimana ditulis dalam kitab agama yang berlaku dan sebagai 
pedoman kehidupan masyarakat Hindu dan dengan kaedah hukum 
positif, akan jelas betapa besarnya peranan dan pengaruh hukum Hindu 
dalam kalangan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, jelas betapa 
besarnya peranan hukum agama, termasuk peranan hukum agama Hindu, 
sebagai sumber yang menjiwai pandangan dan sikap hidup bangsa 
Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila itu. Dengan telah 
dinyatakan bahwa pancasila sebagai landasan hukum yang bersifat idiil 
disamping undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusionil 
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itu, maka secara formil landasan-landasan hukum itu menjadi dasar 
bagi kemungkinan memperlakukan hukum Hindu sebagaimana halnya 
dengan hukum Islam. Oleh karena itu tidaklah tepat untuk menganggap 
bahwa hukum Hindu itu sebagai hukum yang tidak pernah ada atau 
hukum yang tidak menjamah pada masyarakat Indonesia .

Dengan melihat pokok-pokok persoalan sebagaimana telah 
dikedepankan di atas, akhirnya dapat disimpulakan bahwa sumber 
hukum bagi berlakunya hukum agama itu, termasuk pula hukum 
sebagaimana telah dikemukakan di atas, pembuktian sumber hukumnya 
dapat dikemukakan berdasarkan:
1. Sumber historis (sejarah) dan
2. Sumber perundang-undangan Negara.

Sumber historis hanya menunjukkan pada proses sampai berapa 
jauh kaedah-kaedah hukum itu diterima dan dihayati sebagai bagian 
dari pada hidup mereka sehingga merupakan kaedah-kaedah hukum 
yang mengikat dalam hidup mereka. Masalah tingkat kesadaran 
hukum ini tergantung pada tingkat kecerdasan mereka dan meluas 
atau mendalamnya tulisan-tulisan itu mempengaruhi pandangan hidup 
mereka. Atas dasar peraturan peralihan dari undang-undang dasar 
1945 yang menegaskan bahwa hukum atau perundang-undangan yang 
sebelum berlakunya UUD 45 tetap berlaku selama tidak bertentangan 
dengan undang-undang dasar 1945 dengan demikian, maka hukum 
yang tertulis atau yang tidak tertulis selama hukum itu masih hidup 
atau ditaati, akan tetapi berlaku sebagai undang-undang. Ini berarti 
berlakunya hukum agama dan hukum adat.

Dalam hal peninjauan kita berdasarkan sumber perundang-
undangan negara republik Indonesia, masa sumber-sumber hukum 
bagi berlakunya hukum agama, termasuk pula hukum Hindu itu, secara 
berturut-turut bersumber pada:
1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya



7Hukum Hindu Serta Perkembangannya

Adapun dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar bagi 
berlakunya hukum agama, termasuk pula sebagai dasar bagi berlakunya 
hukum Hindu karena dengan perundang-undangan dasar negara itu, 
berlakunya hukum agama adalah sebagaimana pula berlakunya hukum 
lainnya dimana undang-undang dasar dari negara itu sendiri dianggap 
sumber bagi berlakunya perundang-undangan dalam negara. Menurut 
memorandum DPR –Gr tanggal 9 juli 1966 yang kemudian disahkan 
pula oleh MPR dalam ketetapannya No.XX/MPRS/1966, menegaskan 
bahwa sumber tertib hukum Indonesia ialah pancasila sebagai sumber 
dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan pandangan hidup dan 
falsafah negara republik Indonesia, dicantumkan didalam Mukadimah 
UUD 45. karena kedudukannya terhadap UUD 45 sebagai sumber 
hukum, UUD 45, memuat dua aspek hukum, yaitu:
1. Sebagai aspek pandangan Hidup bangsa atau falsafah negara, 

tercantum di dalam Mukadimah UUD 45, dan
2. Sebagai landasan strukturiil (konstitutionil) merupakan UUD 45.

Antara Mukadimah UUD 45 dengan pasal-pasalnya dari pada 
Undang-undang Dasar 1945, tidak terdapat pertentangan melainkan 
justru pasal-pasalnya bertujuan untuk merumuskan pokok-pokok 
landasan hukum bagi memungkinkan terwujudnya hasrat yang 
terkandung dalam cita-cita Pancasila sebagai bagian dari pada cita-cita 
bangsa Indonesia di dalam menegakkan kemerdekaannya.

Atas dasar sikap pandangan itu sebagaimana pula dituangkan 
didalam Mukadimah UUD 45, melalui azas ajaran berketuhanan 
yang Maha Esa, berlakulah kaedah-kaedah hukum agama itu dijamin 
melalui pasal 29 UUD 45. atas dasar pengertian berkepercayaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berarti pula percaya pada sifat dan hukumnya 
sebagaimana ditetapkan sebagai adatnya. Hukum itu dapat kita baca dan 
pelajari dari ketentuan dan ayat-ayat dari pada kitab sucinya. Seperti Al 
Quran bagi Islam, Injil bagi Nasrani, Weda bagi Hindu, Tripitaka bagi 
Budha dan lain-lainnya.

Kepercayaan atas Tuhan Yang Maha Esa tidak saja hanya percaya 
akan adanya Tuhan tetapi juga mencakup azas memperlakukan hukum-
hukumnya sebagai pedoman yang mengikat bagi umatnya karena justru 
predikat seseorang menganut salah satu dari agama itu adalah dilihat dari 
kuasa hukum agama yang berlaku atas dirinya. Karena itu, bagaimana 
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juga kaedah-kaedah hukum agama itu mencakup tiga bentuk norma 
yang bersifat wajib dengan bentuk perintah-perintah. Yang memuat 
kaedah-kaedah hukum yang bersifat melarang dengan ancaman hukum 
kalau dilanggar dan kaedah-kaedah hukum yang bersifat fakultatip atau 
kebolehan. Dengan demikian maka kaedah agama itu dasarnya adalah 
berbentuk kaedah-kaedah hukum yang mengikat umatnya dan dijadikan 
dasar dalam segala tingkah laku mereka sehari-harinya.

Adapun kitab-kitab suci yang merupakan dasar bagi pandangan 
hidup seseorang penganut agama itu, adalah karena kitab suci memuat 
ajaran dan aturan yang harus diindahkan oleh setiap umat beragama. 
Oleh karena itu, sebagaimana halnya mereka menundukkan diri mereka 
pada kitab suci yang menjadi pedoman dasar bagi agama itu sendiri. 
Oleh karena itu, maka dengan melalui landasan perundang-undangan 
Negara, seperti Undang-undang Dasar 1945 dan pancasila. Sesuai 
dengan Tap. MPRS. No. XX MPRS/1966, melalui peraturan peralihan 
dari pada Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri, dapat dinyatakan 
bahwa berlakunya kaedah-kaedah hukum agama itu sendiri secara 
formil telah ditampung untuk diperlakukan sebagai Undang-undang 
melalui dasar-dasar hukum yang sah. Oleh karena itu di dalam penerapan 
kaedah-kaedah hukum dari pada UUD 45 untuk memperlakukan 
kaedah-kaedah hukum agama itu. Akan tetapi sangat ganjil tampaknya 
kalau kita hanya membatasi pengertian kaedah hukum agama hanya 
untuk hukum Islam saja, melainkan harus diperhatikan secara luas yang 
dimaksud dengan kaedah hukum agama itu adalah agama-agama yang 
kenyataan historisnya ada menurut sejarahnya di Indonesia.

Disamping perundang-undangan yang merupakan Undang-undang 
Dasar 1045 sebagai landasan hukum bagi berlakunya kaedah-kaedah 
hukum agama sebagai mana kita lihat dalam uraian di atas, ketetapan 
MPR, pun merupakan landasan hukum menurut sistem konstitusi yang 
kita miliki, berdasarkan UUD 45, di dalam struktur politik Negara R.I 
berdasarkan UUD 45. MPR adalah Lembaga Negara Tertinggi didalam 
melaksanakan kedaulatan rakyat. Suara MPR yang dituangkan dalam 
bentuk ketetapan atau keputusan MPR merupakan suara rakyat yang 
berdaulat, suara ini merupakan landasan hukum bagi Pemerintah 
Republik Indonesia di dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu. 
Karena itu ketetapan MPR, adalah merupakan landasan hukum yang 
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bersifat operasionil di dalam menjalankan prioritas-prioritas kegiatan 
hukum menurut UUD, 45.

Berdasarkan beberapa ketetapan MPR, baik yang dikeluarkan oleh 
MPRS, maupun oleh MPR, seperti misalnya. Tap. MPRS No. XXVII/
MPRS/66. Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966dan Tap. MPR No. IV/
MPR/1973 dan No. X/MPR/1973, tidak dapat diingkari bahwa dari 
ketetapan itu terlihat akan adanya kebutuhan akan hukum agama sebagi 
pengenjawantahan dari pada Pancasila yang dilakukan melalui dasar 
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dijelaskan didalam Tap. MPR. No. IV/MPR/1973 
unit IV. D b (c) dan Cc, yang merupakan Garis-garis Besar Haluan 
Negara, menekankan perlunya pembangunan agama dan kepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pembinaan hukum Nasional yang 
sesuai dengan pancasila dan UUD 45. Atas dasar ketetapan itu, MPR 
dengan ketetapannya No. X/MPR/1973, melimpahkan kepada presiden 
terpilih, sebagai mendataris MPR untuk melaksanakan tugas-tugas 
pembangunan itu sebagaimana yang telah digariskan di dalam Tap. 
MPR No. IV/MPR/1973.

Adapun beberapa tugas pokok dibidang pembangunan hukum 
sebagaimana tampak menurut GBHN. Tap MPR No IV/MPR/1973 
Unit C (e) antara lain adalah sebagai berikut:
1. Ketahanan Nasional adalah mutlak perlu dalam melaksanakan 

cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945, menuju masyarakat adil 
dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam 
wadah negara Kesatuan Republuk Indonesia yang merdeka 
berdaulat dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan bangsa 
yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan 
pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

2. Ketahanan Nasional itu harus diwujudkan disegala bidang 
kehidupan yaitu dibidang-bidang ideologi, politik, Ekonomi 
Hukum, Agama, Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
Sosial, Budaya dan pertahanan keamanan yang berlandaskan Idiil 
Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

Memperhatikan perumusan itu, maka di dalam pembangunan 
dibidang hukum yang bersifat nasional tidak dapat dielakan bahwa untuk 
itu kita harus selalu memperhatikan kaedah hukum agama. Tentang 
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penegasan yang menunjukkan agama berdiri sendiri dari kepercayaan 
kepada Tuhan Y ang Maha Esa menunjuk pada suatu pengertian bahwa 
antara agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa adalah 
tidak sama. Dengan pengertian agama yang menonjol adalah adanya 
kaedah-kaedah hukum agama itu sendiri yang membedakan agama 
dengan kepercayaan, sedangkan dalam arti kata kepercayaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, setidak-tidaknya yang dimaksud adalah aspek 
teologinya dimana aspek ini pun terdapat pula sebagai bagian dari ajaran 
agama bukan sekedar teologi melainkan ajaran hukum atau svariat 
atau dharma. Atas pengertian ini, maka perlu lah adanya studi khusus 
mengenai hukum agama itu sendiri berbeda dengan mata pelajaran 
agama yang membehas aspek teologinya saja.

Adapun perlunya studi hukum agama ini terutama didasarkan 
alasan-alasan sebagai berikut:
1. Tap MPR X/MPR/1973 menjamin terlaksananya pasal 1 dan 4 

UUD 45, yaitu dalam rangka membina kesatuan bangsa dalam 
wadah negara kesatuan.

2. Tap. MPR No. X/MPR/1973 menjamin pula berlakunya Tap. MPR 
No. 6/MPR/72. No. I/MPR/1973 No. IV/MPR/1973 dan No. IX/
MPR/1973.

Dengan memperhatikan berbagai segi yang menjadi dasar 
dari pertimbangan itu, jelas adanya hubungan antara penampungan 
kaedah-kaedah hukum agama guna membina kesatuan bangsa dan 
memperhatikan ketahanan nasional.

Disamping sifat perundang-undangan yang dijadikan dasar 
bersumber pada Tap. MPR, tampak pula sumber-sumber dasar yang 
dapat kita trasir dari adanya kaedah perundang-undangan, baik dalam 
Undang-undang pokok maupun dalam perundang-undangan biasa. 
Pengkaitan agama dalam berbagai produk perundang-undangan biasa. 
Pengkaitan agama dalam berbagai produk perundang-undangan banyak 
kita jumpai sehingga dengan demikian dapatlah kita jumpai sehingga 
dengan demikian dapatlah kita konstatir tentang pengaruh pikiran-
pikiran agama dan keagamaan kedalam pembuatan undang-undang itu. 
Untuk membuktikan betapa besarnya pengaruh agama dalam berbagai 
perundang-undangan itu, dapat kita tunjuk beberapa contoh perundang-
undangan yang ada, misalnya:
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1. Ordonasi Tgl. 15 12 1933 Stb, 1933 No. 74 jo. 1936 No. 247 dan 
605 yang dirubah dengan Stb 1938/264 dan 370, 1939/288 dan 
1946/136 yang kemudian dicabut pasal-pasalnya sepanjang telah 
diatur dalam UU No. 1/1974, berkenaan dengan sahnya perkawinan 
menurut agamanya. Untuk dapat mengetahuinya perlu meneliti 
hukum agama itu, khusus tentang pengertian sah menurut agama 
itu, misal: sah menurut agama Islam, sah menurut agama Kristen, 
sah menurut agama Katolik, sah menurut agama Hindu dan sah 
menurut agama Budha. Disamping itu, khusus bagi masyarakat 
Islam terdapat pula UU. Lain seperti UU No. 32/1954,(LN.1954)

2. UU. No. 5 Th 1960, yaitu UUPA, secara tak langsung menyebut 
pula dalam beberapa pasalnya masalah hukum agama, seperti 
wakal dan lainnya disamping perhatian khusus pula diberikan 
untuk pembangunan tempat-tempat ibadah.

3. Panpres No. 1/1965 yang telah diundangkan menjadi UU. No. 
5 Th. 1969, yaitu pencegahan terhadap penodaan dan penyalah 
gunaan terhadap agama. Masalah pencegahan terhadap penodaan 
atau penyalah gunaan membawa pada pengertian akan perlunya 
pengetahuan kaedah-kaedah hukum agama itu untuk dapat 
mengetahui apakah ada kaedah-kaedah hukum itu dilanggar atau 
dinodai. Jadi untuk kepastian hukumnya, dan terbuka kepada 
umum karena pengaturannya bersifat publik, mau tidak mau maka 
masalah kaedah-kaedah hukum agamanya harus diketahui dengan 
meletakkan kedalam undang-undang.

4.  UU. No. 1/74, yaitu undang-undang tentang perkawinan. Undang-
undang ini menyebutkan secara umum dan secara tak langsung 
akan perlunya pengetahuan kaedah-kaedah hukum agama dalam 
rangka penegasan bagi sah tidaknya suatu perkawinan menurut 
hukum agama yang dianutnya oleh para pihak yang kawin.

5. Paswara yaitu semacam perundang-undangan negara pula pernah 
berlaku dan masih berlaku hingga sekarang Dasarnya dan bentuk 
isinya adalah merupakan keputusan raja atau pemerintahan yang 
mempunyai kedudukan sebagai UU. Pula. Dasar isinya adalah 
berdasarkan keagamaan dan karena itu menilik isinya tidak lebih 
merupakan hukum agama yang dituangkan dalam bentuk hukum 
positif dan merupakan politik hukum yang dianut oleh pemerintah 
pada waktu itu. Hingga sekarang kaedah-kaedah hukumnya masih 
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tetap dipakai kecuali pasal-pasal yang mukin telah dianggap 
sesuai lagi menurut perkembangan jaman, ditinggalkan begitu saja 
maupun karena ketidak tahuan dari pada para hakim. Sebagaimana 
kita ketahui bahwa sebelum dihapuskannya peradilan kerta 
(agama) yang disebut sebagai peradilan Swapraja, berdasarkan 
UU. Dart. No. 1/51, kaedah-kaedahnya bersumber pada hukum 
agama. Dengan dihapusnya peradilan kerta, tidak berarti hapus 
pula kaedah-kaedah hukum yang dipergunakan, sehingga dengan 
demikaian dapat ditegaskan bahwa hinga kini hukum agama 
yang dipakai oleh peradilan kerta pada hakekatnya tetap berlaku 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Berdasarkan peninjauan yang telah dikemukkan secara umum 
di atas, akan tampak kepada kita bahwa dari berbagai pembuktian 
itu menunjukkan bagaimana berlakunya hukum agama itu dan 
diperlukannya dalam tata hukum yang berlaku seperti sekarang ini, oleh 
karena itu, baik melalui Pancasila maupun melalui perundang-undangan 
yang ada, baik berdasarkan sejarah, berdasarkan sumber hukum yang 
ada, hukum agama itu diperlukan dan pengakomodasiannya karena 
itu harus dicarikan guna dapat menampungnya. Hal ini tidak dapat 
dielakkan kerana secara intrinsik, hukum agama itu akan tetap berlaku 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
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BAB II

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN 
KONSEP HUKUM

2.1 Pengertian Hukum

Suatu mata kuliah, dalam hal ini mata kuliah Pengantar Hukum 
Hindu sudah selayaknya apabila dimulai dengan menerapkan macam-
macam definisi atau perumusan sesuai dengan sifatnya sebagai suatu 
pengantar. Akan tetapi menyimpang dari pada kebiasaan-kebiasaan 
tersebut yakni dengan memberikan macam-macam definisi maka disini 
tidak akan diberikan definisi apapun tentang hukum.

Mengapa pemberian definisi mengenai hukum tidak dianggap 
penting? Mengenai hal ini ada beberapa alasan, sebagai berikut: 
Pertama, dengan memberikan suatu definisi tentang hukum akan 
menimbulkan kesan yang keliru, terutama sekali dari seorang yang baru 
mulai dengan studi ilmu hukum, sehingga pada saat awal perkenalan 
dengan hukum seseorang sudah akan terbentur pada kesalahan faham. 
Kedua, dengan memberikan definisi, maka kenyataan- kenyataan yang 
sebenarnya sering tidak terjangkau atau tidak disinggung. Suatu definisi 
belum tentu dapat memberikan jawaban yang memuaskan terhadap 
suatu masalah tertentu. Ketiga, semua ahli hukum yang membuat 
definisi mengenai hukum selalu mengemukakan definisi yang berbeda-
beda. Adanya perbedaan-perbedaan ini dapat dipahami mengingat 
besarnya atau agungnya serta luhurnya atau kompleksnya dan luasnya 
hukum itu. Empat, dengan membaca definisi seseorang cenderung 
untuk menyamaratakan sesuatu persoalan tertentu, sehingga sebagian 
besar orang menyamaratakan hukum itu dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
belum ada kesatuan bahasa tentang definisi hukum. Yang ada ialah 
pengertian umum tentang hukum, yaitu sebagai peraturan yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik ditetapkan oleh 
penguasa (pemerintah) maupun berlakunya secara alamiah yang kalau 
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perlu dapat dipaksakan supaya dipatuhi sebagaimana ditetapkan. Dapat 
juga dikatakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan-aturan yang 
berisi tingkahlaku manusia dalam hidup bermasyarakat, yang dibuat 
oleh badan atau penguasa yang berwenang dan apabila dilanggar akan 
dikenakan sanksi yang tegas. Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah 
bersama dengan lembaga legislative dinamakan UU dan UU adalah 
hukum juga.

Dalam ilmu hukum dibedakan antara Statuta atau Statute Law 
dan Common Law atau Natural Law, Statute Law adalah hukum yang 
dibentuk dengan sengaja oleh penguasa, sedangkan Common Law atau 
Natural Law adalah hukum alam yang adanya secara alamiah dan tidak 
dibuat oleh penguasa.

Unsur terpenting dalam hukum memuat dua hal, yaitu:
1) Mengatur atau Normative
2) Memaksa atau represip yang dilakukan oleh lembaga penegak 

hukum.

Pengertian yang sama dengan hukum dalam Weda adalah Rta 
dan Dharma, baik Rta maupun Dharma, kedua-duanya berarti hukum 
dalam ilmu hukum Hindu. Rta adalah Hukum alam yang bersifat abadi 
sedangkan Dharma adalah hukum duniawi, baik ditetapkan maupun 
tidak. Istilah lain tentang hukum adalah Widhi, Drsta, Acara, Agama, 
Wyawahara, Nitiswara, Rajaniti, Arthasastra dll, yang penggunaannya 
relatip menurut tujuannya.

Yang terpenting dari berbagai istilah itu, dharma merupakan istilah 
paling umum dalam ilmu hukum Hindu. Peninjauan hal Dharma sebagai 
istilah hukum dalam ilmu Hukum Hindu karena kata itu memuat dua 
hal yaitu:
1) Dharma mengandung pengertian norma.
2) Dharma mengandung pengertian keharusan yang kalau tidak 

dilakukan dapat dipaksakan dengan ancaman sanksi (danda)

Tujuan “Dharma” adalah moksa dan jagathita. Secara analitis 
pengertian dharma dilihat dari tujuan dharma, maupun dengan 
pengertian umum mengenai hukum yang bertujuan tidak saja mengatur 
lembaga antar manusia untuk menciptakan kebahagiaan duniawi tetapi 
juga bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rokhani.
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Jagathita adalah keadaan masyarakat yang mapan dan harmonis 
yang dicerminkan oleh kehidupan yang baik, baik sosial, ekonomi, 
keamanan, kebudayaan, dll. Yang merupakan kebutuhan esensil dalam 
kehidupan ini. Termasuk dalam pengertian jagathita adalah rasa aman 
dan terjamin dalam menjalankan hak-haknya sebagai manusia yang layak 
dan terhormat. Dalam hal ini “dharma” dianggap sebagai “penguasa” 
atau “pengatur” yang menjaga atau mengatur perikehidupan manusia. 
Keamanan dan ketertiban adalah karena setiap manusia tunduk pada 
dharma.

Undang-Undang atau hukum menjamin keamanan dan kehidupan 
setiap individu dalam masyarakat apabila Undang-Undang itu atau 
hukum itu ditaati dan dipatuhi. Untuk itu harus ada adanya kesadaran 
hukum dengan mengenal hukum itu sebaik-baiknya. Demikianlah, 
“dharma” itu diartikan sama sebagai hukum.

Di dalam Mahabharata terdapat bagian yang mengatakan 
Dharma dharayatePrajah, yang artinya dharma menyangga manusia 
(masyarakat). Kata Dharma berasal dari kata “DHRI” yang berarti 
menopang atau menyangga. Dengan kata menyangga artinya menahan 
agar tidak jatuh atau mencegah supaya jangan menderita. Fungsi 
hukum adalah pada usaha pencegahan timbulnya kesewenangan dalam 
masyarakat melalui norma-norma yang ada pada masyarakat itu diatur 
dan kalau perlu dipaksa supaya manusia mau tunduk melalui kekuasaan 
hakim atau penguasa.

2.2 Ruang Lingkup Hukum

Berbicara tentang hukum, maka pikiran kita mungkin akan 
langsung tertuju pada undang-undang, perundang-undangan atau 
peraturan tertulis lainnya. Padahal sesungguhnya, hukum mempunyai 
begitu banyak aspek yang terdiri dari jauh lebih banyak komponen 
atau unsur lainnya, seperti filsafat hukum, sumber hukum, kaedah 
hukum, yurisprudensi hukum, kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan 
hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pranata hukum, prosedur dan 
mekanisme hukum, hukum acara, pendidikan hukum, perilaku hukum 
masyarakat maupun pejabat hukum, atau prilaku profesi hukum, 
kesadaran hukum dan lain sebagainya. Semua komponen tersebut 
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membangun sistem hukum yaitu hubungan dan kaitan pengaruh-
mempengaruhi satu sama lain antara berbagai komponen atau unsur.

Kalau ditinjau dari sasaran studi ilmu hukum, menurut Sudikno 
Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”, 
maka yang perlu mendapat perhatian pada setiap lembaga pendidikan 
hukum adalah kaedah yang lazimnya diartikan sebagai peraturan, 
baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogianya 
kita berbuat atau tidak berbuat agar kepentingan kita terlindungi dari 
gangguan atau serangan. Kaedah merupakan obyektif masyarakat 
tentang apa seyogianya diperbuat atau tidak diperbuat.

Pengertian kaedah hukum meliputi asas-asas hukum dalam arti 
sempit atau nilai (norma) dan peraturan hukum konkrit. Kaedah hukum 
dalam arti yang luas itu berhubungan satu sama lain dan merupakan 
satu sistem, sistem hukum. Di samping kaedah dan sistem hukum yang 
merupakan sasaran studi ilmu hukum adalah penemuan hukum. 

2.2.1. Asas Hukum

Ada beberapa pendapat yang menguraikan mengenai asas hukum 
tersebut antara lain: Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum 
adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh 
ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih 
umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif 
dalam suatu masyarakat (dalam Notoamidjojo, 1975:49). Sedangkan 
Van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh 
dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu 
dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi 
hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi 
pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah 
dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif 
(dalam Notoamidjojo, 1975:49)

Menurut pendapat Van der Velden, yang mengatakan bahwa asas 
hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak 
ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berprilaku. 
Asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan 
situasi yang bernilai harus direalisasi (1998:160).
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Menurut Scholten asas hukum adalah kecendrungan-kecendrungan 
yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, 
merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasan sebagai 
pembawa yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada 
(1939:84)

Berdasarkan pengertian asas hukum diatas maka, Sudikno 
Mertokusumo menyimpulkan bahwa asas hukum bukan merupakan 
hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan 
abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat 
dalam dan dibelakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 
perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum 
positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat dan ciri-ciri 
yang umum dalam peraturan konkrit(tt:5-6).

Asas hukum mempunyai dua landasan Niewenhuis dalam Sudikno 
Mertokusumo (tt:6). Pertama asas hukum itu berakar dalam kenyataan 
masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman 
oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini 
merupakan fungsi asas hukum.

Ada lima sifat asas hukum yang membentuk “cheks and balances”. 
yang menunjuk arah berlawanan maka saling mengendalikan atau 
membatasi dalam mencapai keseimbangan.
1)  Sifatnya yang abstrak, maka asas hukum itu pada umumnya tidak 

dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkrit. Meskipun 
ada asas hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit, 
namun sebagai asas hukum yang bersifat abstrak, sekalipun telah 
dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit, tidak dapat secara 
langsung diterapkan kepada peristiwa konkrit.

1) Asas hukum yang sifatnya umum, tidak hanya berlaku bagi satu 
peristiwa khusus saja. Oleh karena itu bersifat umum, maka asas 
hukum itu membuka kemungkinan penyimpangan- penyimpangan 
atau pengecualin-pengecualian.

2) Asas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan kita. 
Dalam setiap asas hukum manusia melihat suatu cita-cita yang 
hendak diraihnya. Bukanlah tujuan hukum itu kesempurnaan atau 
ketertiban masyarakat : suatu cita-cita atau harapan, suatu ideal. 
Asas hukum itu memberi dimensi etis kepada hukum (Nieuwenhuis 
dalam Sudikno Mertokusumo, tt:8)
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3) Asas hukum pada umumnya merupakan suatu persangkaan 
(presumption), yang tidak menggambarkan suatu kenyataan, tetapi 
suatu idea atau harapan. “setiap orang dianggap tahu akan undang-
undang, kenyataannya tidak demikian, bahwa tidak mustahil 
misalnya kalau ada hakim di Irian yang belum tahu dengan adanya 
undang-undang baru.

4) Asas hukum pada umumnya bersifat dimensi, berkembang 
mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan 
berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh 
waktu dan tempat ’historisch bestimmt”.

Menurut Scholten dalam Sudikno Mertokusumo (tt:9), di samping 
asas hukum itu bersifat dinamis ada asas hukum yang bersifat universal 
yang berlaku kapan saja dan dimana saja tidak terpengaruh oleh waktu 
dan tempat. Disebutkan ada lima asas hukum universal, yaitu:
1) Asas kepribadian, yaitu manusia menginginkan adanya kebebasan 

individu, ingin memperjuangkan kepentingannya, bahwa manusia 
subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Tata hukum ini 
tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Asas hukum 
ini pada dasarnya terdapat diseluruh dunia, walaupun bentuknya 
satu sama lain.

2) Asas persekutuan, yang dikehendaki adalah suatu kehidupan 
bersama yang tertib aman dan damai, persatuan dan kesatuan serta 
cinta kasih. Asas hukum ini terdapat diseluruh dunia.

3) Asas kesamaan, menghendaki setiap orang dianggap sama dalam 
hukum.

4) Asas kewibawaan, memperkirakan atau mengasumsikan adanya 
ketidaksamaan. di masyarakat harus ada seseorang yang memimpin, 
menertibkan masyarakat, yang mempunyai wibawa atau diberi 
kewibawaan yang mempunyai wewenang dan kedudukan yang 
lain dari pada orang kebanyakan.

5) Asas pemisahan antara baik dan buruk. Keempat asas hukum 
universal yang pertama didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan 
memisahkan antara baik dan buruk (asas hukum umum yang 
kelima). Kaedah hukum adalah pedoman tentang apa yang 
seyogianya dilakukan dan apa seyogianya tidak dilakukan. Ini 
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berarti pemisahan yang baik dan buruk. Dalam lima asas universal 
tersebut diatas tampak juga adanya cita-cita dan harapan manusia, 
yang melekat pada diri sendiri.

Asas hukum dapat dibagi dua, yaitu hukum umum dan asas hukum 
khusus. Asas hukum umum, ialah asas hukum yang berhubungan 
dengan Seluruh bidang hukum seperti asas restitution in integrum, 
asas lex poteriori derogate legipriori, asas bahwa apa yang lahirnya 
tampak sebagai yang benar (sah) untuk sementara harus dipertahankan 
demikian sampai diputuskan lain oleh pengadilan, demi kepastian 
hukum, asas nebis in idem.

Asas hukum khusus, berfungsi dalam bidang yang lebih sempit 
seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, 
yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti 
asas yang tercantum dalam pasal 1977 hukum perdata, asas praduga 
tak bersalah. Asas hukum di satu pihak menyediakan material untuk 
menafsirkan peraturan hukum, tetapi sebaliknya baru memperoleh 
wujud atau bentuk nyata di dalam dan oleh konfrontasi dengan peraturan-
peraturan itu (Nieuwenhuis, dalam Sidikno Mertokusumo,tt:11).

2.2.2. Kaedah Hukum

Kaedah hukum, lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang 
menentukan bagaimana manusia itu seyogianya berprilaku, bersikap 
didalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain 
terlindungi. Kaedah pada hakekatnya merupakan perumusan suatu 
pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogianya 
dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk 
dijalankan.

Fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi 
kepentingan manusia atau kelompok manusia . adapun tujuan kaedah 
hukum tidak lain adalah ketrtiban masyarakat. Kalau kepentingan 
manusia itu terlindungi maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah 
hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam 
masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu 
ketertiban masyarakat. Dalam arti sempit yang dimaksudkan dengan 
kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkrit.
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Jadi kalau asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat 
abstrak, maka kaedah hukum dalam arti yang sempit ini merupakan 
nilai bersifat konkrit dari pada asas hukum.

Menurut Stufenbaunya Hans Kelsen dalam Sudikno Mertokusumo 
(tt:12) tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hirarkhis atau 
bertingkat. Susunan kaedah hukum ini dimulai dari bawah, yaitu:
1) Kaedah individu (konkrit) dari badan-badan pelaksana hukum 

terutama pengadilan.
2) Kaedah umum, yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum 

kebiasaan dan
3) Kaedah-kaedah dari konstitusi 

Ketiga kaidah itu disebut positif. Di atas konstitusi positif dan 
disebut Grundorm. Kaedah-kaedah hukum yang lebih tinggi.Jadi 
menurut Kelsen ada kaedah umum yang abstrak yang berlaku umum dan 
ditujukan kepada orang yang tertentu, tetapi berlaku bagi setiap orang 
“barang siapa…”. Disamping itu kaedah individual atau konkrit yang 
ditujukan kepada orang tertentu : putusan pengadilan, isi perjanjian.

Dilihat dari isinya dikenal 3 jenis kaedah hukum, yaitu berisi 
suruhan atau perintah, larangan dan perkenan (dibolehkan). Sedangkan 
dilihat dari sifatnya kaedah dapat dibagi menjadi dua: kaedah imperative, 
yang bersifat memaksa dan kaedah falkutatif yang bersifat melengkapi.

Di samping itu kaedah hukum dibedakan juga menjadi peraturan 
atributif dan normatif. Peraturan hukum atributif itu memberi 
kewenangan atau hak kepada subyek hukum,misalnya: peraturan-
peraturan hukum yang memberi kewenangan pembentukan undang-
undang, kewenangan mengadili dan kewenangan eksekutif dan 
peraturan-peraturan hukum perdata yang berhubungan dengan hak 
milik. Peraturan hukum normatif, menciptakan kewajiban-kewajiban 
bagi subyek hukum dalam bentuk perintah atau larangan.

Pembagian atribut dan normative itu tidaklah tajam. Kebanyakan 
peraturan itu bersifat ganda, yaitu membebani kewajiban kepada yang 
satu tetapi sekaligus juga memberi hak kepada pihak yang lain. Dengan 
demikian maka peraturan itu menciptakan hubungan hukum antara para 
pihak (Kraan, dalam Sudikno Mertokusumo,tt:14). 
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2.2.3. Peraturan Hukum Konkrit

Yang dimaksud dengan peraturan hukum konkrit ialah peraturan 
hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang tampak dalam 
bentuk pasal atau kalimat. Hukum itu bagi sebagian besar sarjana 
hukum didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum 
yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan 
pelaksanaannya.

Menurut Kraan dalam Sudikno Mertokusuma (tt:15), menyatakan 
bahwa pada umumnya yang dimaksud peraturan hukum konkrit adalah 
ketentuan yang bersifat umum tentang perilaku manusia dalam situasi 
tertentu. Ada tiga unsur terdapat dalam peraturan hukum konkrit, yaitu:
1) Peraturan hukum itu berhubungan dengan perilaku manusia baik 

yang aktif (perbuatan nyata) maupun yang pasif(tidak berbuat 
sama sekali).

2) Peraturan hukum itu bersifat umum, yang mengatur satu tipe 
perilaku tertentu dalam tipe situasi tertentu. Ketentuan untuk 
peristiwa yang khusus dalam hukum disebut penetapan, bukan 
peraturan hukum. Ciri peraturan hukum adalah sifatnya umum, 
sedangkan ciri penetapan adalah sifatnya yang individual.

3) Peraturan hukum itu bersifat preskriptif, yang berarti menentukan 
apa yang seharusnya yang boleh atau yang dilarang untuk 
dilakukan, bukan sekedar menguraikan secara deskriptif.

Kalau dikatakan bahwa ciri peraturan hukum itu umum, tidaklah 
berarti bahwa itu mutlak. Sifat umum peraturan itu janganlah diartikan 
mutlak. Ada 4 aspek yang tidak terdapat dalam kadar yang sama dalam 
setiap peraturan hukum.
a) Sifat umum menurut waktu. Peraturan hukum pada asasnya 

berlaku untuk waktu tidak tertentu(umum) sampai dicabut atau ada 
peraturan baru. Akan tetapi suatu undang-undang darurat, yang 
waktunya dibatasi, dapat berisi peraturan hukum juga.

b) Sifat umum menurut tempat. Pada asasnya peraturan hukum tidak 
dibatasi wilayah berlakunya, kecuali dibatasi oleh wilayah negara. 
Akan tetapi peraturan hukum dengan daya kerja teritorial dapat 
terbatas berisi peraturan hukum juga, (peraturan kota madya).
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c) Sifat umum menurut orang (normadressaat). Pada asasnya 
peraturan hukum berlaku bagi setiap orang . akan tetapi keputusan 
Presiden atau keputusan Gubernur(sifatnya khusus) dapat juga 
berisi peraturan hukum.

d) Sifat umum menurut isinya. Peristiwa yang diberi akibat hukum oleh 
peraturan hukum tidak boleh hanya terjadi sekali saja(einmalig), 
tetapi (harus) ada kemungkinannya terulang.

Ada perbedaan antara asas dan peraturan hukum konkrit. Ada 
beberapa kriteria (Komen, Kraan dalam Sudikno Mertokusumo,tt:16).
1)  Perbedaan dalam tingkat abstraksi (dapat diterapkan tidaknya)
 Peraturan hukum pada umumnya bersifat lebih terbatas lingkup 

penerapannya, sifatnya konkrit. Suatu peraturan hukum 
mengkaitkan peristiwa konkrit tertentu untuk subyek hukum 
tertentu dengan suatu akibat hukum tertentu. Daya kerja asas hukum 
lebih umum. Asas harus lebih dulu dikonkretisasi sebelum dapat 
diterapkan pada peristiwanya. Asas “pacta sunt servada” misalnya 
dapat diterapkan pada berbagai situasi, berbagai peristiwa khusus. 
Suatu asas seperti ‘janji harus ditepati” dapat berlaku pada banyak 
jenis situasi yang tidak terduga.

Pada peraturan hukum sifat yang terlalu umum dilihat sebagai suatu 
kelemahan : peraturan menjadi tidak jalas, maka diperlukan penafsiran. 
Pada peraturan hukum kelebihannya terletak pada sifat-sifat konkrit. 
Bagi asas hukum menghindari pembatasan khusus lebih merupakan 
kekuatan daripada kelemahan. Pada asas hukum kelebihannya terletak 
pada sifat yang abstrak.
2)  Perbedaan dalam hal dapat tidaknya disistematisasi (mengenai 

akibat konflik)
 Peraturan hukum dapat ditempatkan dalam sistematik yang 

jelas karena lingkup penerapannya terbatas secara nisbi, dan 
mengenal hierarkhi, sehingga pertentangan antara peraturan 
dapat dipecahkan. Asas hukum kurang ditunjukkan kepada 
kelompok peristiwa konkrit tertentu. Asas hukum lebih merupakan 
“sweeping statements”, titik tolak yang dirumuskan secara 
absolute untuk kemungkinan pemecahan suatu masalah hukum. 
Karena rumusan yang absolut asas-asas hukum itu didalam praktek 
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sering berbenturan : boleh dikatakan bahwa suatu masalah hukum 
tidak pernah secara Eksklusif dipecahkan hanya dengan satu asas 
hukum. Apabila dua asas hukum bertentangan maka kedua-duanya 
tetap dapat bertahan (eksis), tetapi apabila dua peraturan hukum 
bertentangan maka hanya salah satu saja yang tetap berlaku (lex 
posterori degorat legipriori).

Perbedaan tingkat pikiran dasar. Asas hukum adalah dasar pikiran 
yang terletak dalam atau di belakang peraturan hukum atau putusan 
pengadilan, sifatnya abstrak. Peraturan hukum sifatnya konkrit.

2.2.4. Sistem Hukum

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari 
bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama 
lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-
unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu 
kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.

Sekalipun sistem-sistem itu tidak sama, namun ada sifat-sifat atau 
ciri-ciri yang sama. Ada hubungan yang khusus dan tatanan diantara 
unsur-unsur di dalam sistem dan dengan unsur-unsur di luar yang 
bersangkutan yang disebut struktur sistem.

Struktur menentukan identitas sistem, sehingga unsur-unsur itu 
asasnya dapat berubah dan bahkan dapat diganti tanpa mempengaruhi 
kontinuitas sistem. Contohnya peraturan berubah, undang-undang 
diganti, yurisprudensi selalu berkembang, lembaga atau organisasi dan 
lain-lain.

Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian terdapat 
berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem 
hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, 
sistem hukum pidana, sistem hukum tata negara. Selanjutnya masih 
dikenal sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, hukum perikatan 
dan sebagainya. Ada sistem ada sub sistem dan sub-sub sistem dan 
sebagainya.

Pentingnya sistem dan sistematisasi. Dengan sistematisasi maka 
kompleksitas kenyataan yang pada asasnya tidak terbatas itu dapat lebih 
mudah dikuasai. Betapa pentingnya sistematisasi untuk memberikan 
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motivasi pemecahan hukum ternyata dari metode interprestasi sistematis 
dalam penemuan hukum. Sistematisasi merupakan alat bantu untuk 
menelusuri lembaga hukum. Kecuali itu sistem mempermudah ikhtisar 
dalam hukum.

Sistem itu memungkinkan menemukan dan mengisi kekosongan 
hukum dengan sederhana. Kalau dalam suatu peristiwa tertentu tidak 
diketemukan peraturan hukumnya dalam mencari pemecahannya harus 
memperhatikan apa yang sesuai atau tidak dengan perundang-undangan.

Alat bantu yang penting dalam sistematisasi adalah konstruksi 
hukum. Tanpa sistematis kita tidak mengenal peraturan-peraturan baru 
sebagai peraturan hukum, kita tidak akan dapat memecahkan antinomi. 

Untuk dapat berfungsi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri, maka 
suatu sistem hukum harus dapat dibedakan dari sistem-sistem hukum 
lainnya dan jenis-jenis sistem normative lainnya, seperti sistem agama, 
moral sopan santun dan sebagainya. Dua faktor yang penting yang 
ikut serta menentukan identitas sistem hukum guna pembatasan ini 
ialah ruang lingkup berlakunya dan sumber-sumbernya(Kraan, dalam 
Sudikno Mertokusumo),tt:22).

2.3  Ruang Lingkup Berlakunya

Kebanyakan sistem hukum modern ruang lingkup berlakunya 
peraturan itu terutama ditentukan secara teritorial, jadi ditentukan oleh 
batas negara. Di samping itu kriteria orang dapat digunakan untuk 
menentukan ruang lingkup berlakunya.

Pada sistem hukum primitif keanggotaan dalam suku atau clan itu 
bersifat menentukan untuk ruang lingkup berlakunya peraturan. Bagi 
banyak sistem hukum “primitif” menjadi anggota kelompok atau clan 
itu menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan.

2.3.1 Sumber Hukum yang Berlaku 

Faktor lain yang ikut menentukan sistem hukum ialah sumber 
hukum dalam arti sumber berlakunya. Kalau sistem hukum hendak 
dilihat sebagai kesatuan yang berdiri sendiri, maka diperlukan kretirum 
untuk menetapkan peraturan mana termasuk dalam sistem hukum yang 
bersangkutan: kriteria yuridis yang mana yang digunakan di dalam 
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praktek oleh hakim, penguasa dan sebagainya untuk menentukan 
apakah peraturan tertentu berlaku.

Sistem bukanlah merupakan kesatuan yang logis tertutup, tetapi 
merupakan sistem yang terbuka.

Pada umumnya sistem hukum itu ada hubungan timbal balik dengan 
lingkungannya, sehingga bersifat terbuka, berubah dan mudah diserang, 
tetapi karena struktur yang memberi ciri pada sistem maka dapat 
bertahan sebagai kesatuan (Kraan, dalam Sudikno mertokusumo,tt:23)

Sistem merupakan kesatuan yang dipengaruhi oleh faktor –faktor 
kebudayaan, politik ekonomi, sejarah dan sebagainya.

Pengertian sistem terbuka berarti juga bahwa peraturan-peraturan 
dalam sistem hukum membuka kemungkinan untuk perbedaan 
interprestasi. Peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang 
berbeda oleh karena itu selalu terjadi perkembangan.

Di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya 
tertutup. Ini berarti bahwa pembentukan undang-undang tidak memberi 
kebebasan untuk pembentukan hukum, misalnya sistem tertutup dari 
hak-hak absolut, dalam hukum pidana adanya sistem tertutup mengenai 
batasan delik dan kaedah sanksi, hakim tidak dapat menciptakan delik 
baru maupun saksi-saksi baru. Tertutup dalam hal ini tidak berarti 
bahwa peraturannya sama sekali tidak boleh ditafsirkan. Dengan 
peraturan yang sistemnya terbuka dan tertutup ini, maka dikenal dua 
sistem yaitu sistem konkrit dan abstrak. Sistem konkrit adalah sistem 
yang dapat diraba, yang unsur-unsurnya bersifat materiil seperti atom, 
suatu organisme, komputer.

Sistem abstrak ialah yang unsur-unsurnya bersifat immateriil yang 
tidak dapat diraba; merupakan kesatuan pemikiran. Sistem hukum 
merupakan sistem abstrak. Yang termasuk sistem ini adalah sistem 
normative yang terdiri dari kaedah, peraturan yang bersifat preskiptif, 
yaitu ketentuan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu sistem hukum, 
sistem kaedah agama dan kesusilaan.]

Selain yang tersebut di atas masih dikenal sistem konseptual, 
yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak dapat diraba, tetapi yang 
pemikirannya mengenai kesatuan didasarkan atas teori tentang saling 
berhubungan dalam kenyataan. Pada sistem konseptual masalahnya 
bukan apakah ada, tetapi apakah berlaku (Komen, dalam Sudikno 
Mertokusumo,tt: 24).
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2.3.2 Penemuan Hukum

Secara sederhana penemuan hukum dapat dikatakan menemukan 
hukumnya karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas.

Setelah memahami tentang sasaran studi ilmu hukum, maka 
selanjutnya perlu diketahui ruang lingkup atau macam-macam 
pembagian hukum guna lebih memahami sub sistem hukum yang 
lainnya. Hukum itu dapat dibagi dalam beberapa golongan hukum 
menurut beberapa azas pembagiannya, sebagai berikut:
1) Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam:

a. Hukum Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan

b. Hukum Kebiasaan Adat yaitu hukum yang terletak didalam 
peraturan-peraturan kebiasaan (Adat)

c. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-
negar didalam suatu perjanjian antar negara(traktat)

d. Hukum Jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena 
keputusan hakim.

2) Menurut bentuknya: hukum dapat dibagi dalam :
a. Hukum tertulis. hukum ini dapat pula merupakan :
1. Hukum tertulis dan dikodifikasikan
2. Hukum tertulis tak dikodifikasikan
b. Hukum Tak Tertulis (hukum kebiasaan)

3) Menurut Tempat Berlakunya: hukum dapat dibagi dalam:
a. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu 

negara.
b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan 

hukum dalam dunia Internasional.
c. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.
d. Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan 

oleh gereja untuk para angota-anggotanya.
4) Menurut Waktu Berlakunya : Hukum dapat dibagi dalam:

a. Ius Constitutum (Hukum positif), yaitu hukum yang berlaku 
sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah 
tertentu.

b. Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku 
pada waktu yang akan datang.
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c. Hukum azasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku 
dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di 
dunia dan abadi adanya.

 Ketiga macam hukum ini merupakan hukum duniawi.
5)  Menurut cara mempertahankannya: hukum dapat dibagi dalam :

a. Hukum Material, yaitu hukum yang memuat peraturan-
peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan 
hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan 
larangan-larangan. Contoh hukum material : Hukum pidana, 
Hukum perdata, Hukum dagang, dan lain-lain.

b. Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara) yaitu 
hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur 
bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan 
hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur 
bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka 
pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi 
putusan. Contoh : Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara 
Perdata.

6) Menurut Sifatnya : Hukum dapat dibagi dalam:
a. Hukum yang memaksa, yaitu hukum dalam keadaan 

bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak.
b. Hukum yang mengatur (hukum pelengkap), yaitu hukum yang 

dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan 
telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

7) Menurut Wujudnya : hukum dapat dibagi dalam: 
a. Hukum Obyektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang 

berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan 
tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja 
yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.

b. Hukum Subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum 
Obyektif dan berlaku terhadap orang tertentu atau lebih. 
Hukum subyektif disebut juga HAK.

8) Menurut Isinya, hukum dapat dibagi dalam:
a. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur 

hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang 
yang lain, dengan menitik beratkan kepada pertimbangan 
perseorangan, Hukum Sipil terdiri dari :
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a) Hukum Sipil dalam arti luas, yang meliputi: Hukum 
Perdata dan Hukum Dagang.

b) Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi: Hukum 
perdata saja

b. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur 
hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau 
hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara). 
Hukum Publik itu terdiri dari:
a) Hukum Tata Negara, hukum yang mengatur bentuk 

dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan 
kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, 
hubungan antara Negara (Pemerintahan Pusat) dengan 
bagian-bagian negara (daerah-daerah swantara).

b) Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha 
Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum 
yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan 
Kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan 
negara.

c) Hukum Pidana (pidana=hukuman), yaitu hukum yang 
mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan 
memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya 
serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-
perkara ke muka pengadilan.

d) Hukum Internasional, yang terdiri dari:
a. Hukum perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur 

hubungan hukum antara warga-warga Negara sesuatu Negara 
dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam 
hubungan Internasional.

b. Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Negara), yaitu 
hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu 
dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

2.3.3 Hukum yang di kodifikasikan dan Hukum yang tidak di 
kodifikasikan. 

Hukum yang di kodifikasikan itu adalah hukum tertulis, tetapi 
semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis 
itu dapat dibedakan antara lain:



29Hukum Hindu Serta Perkembangannya

1) Hukum Tertulis yang telah di kodifikasikan misalnya:
a. Hukum Pidana, yang telah di kodifikasikan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918);
b. Hukum Sipil yang telah di kodifikasikan dalam Kitab Undang-

undang Hukum Sipil (KUHS) pada tahun 1848;
c. Hukum Dagang yang telah di kodifikasikan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848.

Jelaslah bahwa hukum pidana, Hukum perdata, dan Hukum 
Dagang bentuknya adalah tertulis dan dikodifikasikan.
2) Hukum Tertulis yang tidak di kodifikasikan misalnya:

a. Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan
b. Peraturan tentang Hak Cipta
c. Peraturan tentang Ikatan Perkreditan
d. Peraturan tentang Kepailitan dll.

Ringkasan, ditinjau dari segi bentuknya, maka hukum itu 
dapat dibagi dalam: 
a. Hukum Tertulis:
a) yang di kodifikasikan
b) yang tidak di kodifikasikan
b. Hukum Tak Tertulis (Hukum Kebiasaan); di Indonesia Hukum 

Kebiasaan (Common Law) disebut Hukum Adat (Adat Law).

2.4 Konsep Hukum menurut Weda

Dalam kitab Weda kita menjumpai beberapa istilah yang sering 
dipakai untuk istilah hukum dan dianggap sebagai hukum abadi (lex 
eternal) yaitu Rta, wrata dan dharma dan disamping kebiasaan-kebiasaan 
abadi yang juga merupakan hukum yang bersumber pada Weda yaitu 
dharma atau dharman. Menurut sistem hukum Hindu, menyimpulkan 
empat macam masalah yang mencakup hukum, yaitu:
a. Mengenai kekuasaan atau kopetensi hukum dan kebiasaan.
b. Mengenai asal-usul tertib sosial.
c. Mengenai wewenang penguasa yang berkuasa yang juga 

menyangkut kopetensi relatip
d. Mengenai kedudukan penguasa rokhani dan hubungannya dengan 

penguasa negara dengan menonjolkan sifat-sifat imunitas kedua 
jenis penguasa itu, yaitu Brahmana dan Raja atau Presiden sebagai 
kepala Negara.
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Adapun mengenai kopetensi hukum dan kebiasaan yang mengatur 
hidup seseorang bermasyarakat berdasarkan hukum Hindu bersumber 
pada kekuasaan Tuhan yang menciptakan atau menurut hukum-hukum 
abadi yang didalam sejarah pertumbuhan Hindu dikenal dengan 
berbagai istilah Rta. Adapun tentang sifat kekuasaan hukum atas 
kehidupan seseorang telah dikembangkan secara sistematik didalam 
jaman Weda sehingga keseluruhan model bentuk-bentuk hubungan 
hukum dan sosial telah banyak dirumuskan secara sadar dadalam buku-
buku karya ilmiah di jaman-jaman Hindu purba.

Pembagian kelompok-kelompok kerja berdasarkan spesialisasi 
telah dimulai dilansir sejak jaman Weda dengan memperkenalkan 
konsep masyarakat idiil dengan mengelompokkan anggota-anggota 
masyarakat berdasarkan kelompok-kelompok ahli yang dikenal dengan 
istilah “warna”(Catur Warna) dan kemudian menjadi konsep “kasta” 
yang merombak sikap pandangan para penulis menjadi bentuk kelompok 
berdasarkan kelahiran (geneologi) atau “jati”, yang mengaburkan arti 
istilah fungsionalisasi menjadi status sosial berdasarkan keturunan. 
Perubahan pandangan seperti itu tak dapat dihindari karena disamping 
masalah komunikasi yang sulit, kesulitan bahasa telah memungkinkan 
timbulnya golongan elit tertentu untuk menggunakan fungsinya untuk 
lebih menonjolkan arti istilah jati menjadi konsep-konsep “kasta” yang 
menyempit dan kaku sehingga timbullah konsep-konsep sosial baru 
yang berubah pola pikiran orde sosial berdasarkan Weda menjadi orde 
sosial berdasarkan versi Brahmanisme.

Salah satu sumber hukum yang merupakan landasan-landasan 
idiil dari model-model pembentukan lembaga sosial berdasarkan 
Weda, bersumber pada kitab Rg. Weda dari Mandala X yang dikenal 
dengan purusa Sukta. Dari ayat ini kita mengenal fungsionalisasi 
sosial masyarakat yang membagi-baginya berdasarkan empat macam 
kelompok kerja yang disebut Brahmana, Rajanya(Ksatria), Waisya 
dan sudra. Uraian tentang konsep sosial ini diulangi lagi di dalam 
kitab Atharwa Weda dengan bermacam-macam inplikasinya dengan 
memasukan teori-teori baru yang bersendikan ajaran theokrasi secara 
lebih intensif dan extensive. Dengan pengembangan teori baru 
berdasarkan konsep-konsep theokrasi tampak kepada kita adanya 
tiga jalur pertumbuhan idiology yang akan merubah nilai-nilai sosial 
didalam sejarah manusia dan kemanusiaan, yaitu;
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a. Pemahaman tentang orde sosial
b. Pemahaman tentang asal-usul penguasa negara.
c. Penegasan tentang hubungan antara dua jenis kekuasaan didalam 

negara yaitu kekuasaan kaum agama dan penguasa negara.

Adapun ciri pokok dari pada pertumbuhan pemahaman orde 
sosial itu ialah timbulnya kesadaran-kesadaran baru yang menyadari 
kekuasaan hukum terhadap individu dan kesatuan-kesatuan unit sosial 
masyarakat yang pengaturan selanjutnya didasarkan atas kehendak-
kehendak Tuhan yang dituangkan dalam bentuk hukum abadi dan 
kekuasaan adat kebiasaan dari orang-orang suci. Pandangan-pandangan 
tentang nilai sosial mengalami perubahan secara evolusi kalau tidak 
secara dratis diintrodusir oleh kelompok-kelompok kedua penguasa itu 
dalam wujud hukum yang disebut “Dharma”.

Adapun tentang asal-usul penguasa Negara sebagaimana yang 
dapat kita pelajari dari kitab Weda disamping pengertian itu dapat 
disimpulkan dari ayat purusa Sukta(X.90) itu dapat pula kita simpulkan 
dari Rig Weda X.173 yang melukiskan bagaimana penyair itu berdoa 
agar diadakan raja atau penguasa untuk menertibkan penduduk negara 
(Wis) dan membayar pajak(bali) untuk negara. Untuk memberikan 
bentuk kekuatan kepada raja atau penguasa dalam negara theokrasi, 
raja dipersamakan sebagaimana halnya dewa indra terhadap dewa-
dewa lainnya, demikian pula raja terhadap penduduk negara sehingga 
raja dianggap sekutu dewa Indra (Indrasakha). 

Menurut Pudja (1977:14) dalam observasinya, bahwa lembaga 
kerajaan yang bersifat theokrasi itu tidaklah statis karena sebagai 
lembaga penguasa, bimbingan ini berkembang secara evolusi.

Dalam bentuk negara kerajaan itu sifat-sifat theokrasinya lebih 
menonjol dari pada bentuk negara republik. Raja sebagai pembuat 
hukum atau bertindak sebagai kepala judikatif. Walaupun kedudukan 
raja demikian penting tetapi kecendrungan untuk pembagian kekuasaan 
telah tampak pula dalam kitab Weda dengan tidak mengharuskan Raja 
secara pribadi memutuskan segala macam sengketa yang diajukan 
kepadanya. Oleh karena itu timbulnya lembaga Judikatif dalam bentuk 
parisada dan kemudian pada bentuk peradilan Brahmana yang didalam 
hukum adat merupakan peradilan kerta menunjukkan bagaimana 
evolusi sejarah pertumbuhan hukum Hindu itu secara umum.
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BAB III

HUKUM HINDU DAN KEADILAN

3.1 Pengertian Hukum Hindu

Sebelum lebih jauh menjelaskan pengertian hukum Hindu perlu 
dijelaskan pengertian kata”Hindu” dan untuk siapa hukum Hindu 
tersebut.

Pengertian istilah Hindu tidaklah pasti dan tidak dapat didefinisikan 
dimanasaja. Itu juga tidak dapat ditemukan pada kitab-kitab kuno yang 
berbahasa Sansekerta. Kata itu muncul dan diperoleh dari kata sindhu, 
yaitu nama sebuah sungai Indus. Bangsa Arya yang datang dari Asia 
pertama kali ke India bertempat tinggal disepanjang sungai Indus 
dan kotanya diberinama Sindhusthan. Bangsa persia mengucapkan 
hurupf”S” seperti huruf “H” Sindhustan diucapkan Hindhusthan dan 
masyarakat yang hidup dan tinggal di Hindusthan atau Sindhusthan 
disebut dengan orang Hindu. Tetapi sepanjang hukum ini dikenal dengan 
istilah “Hindu” adalah lebih populer digunakan dalam pengertian 
teologi daripada didalam pengertian suku atau bangsa. Di dalam 
pengertian teological istilah hindu berarti siapa saja yang menyatakan 
dirinya beragama Hindu. Untuk alasan ini istilah tidak hanya digunakan 
kepada orang Hindu karena kelahiran tetapi juga kepada masyarakat 
siapa saja yang beralih ke agama Hindu. (Gauri Shankar Tandon,tt:1).

Kitab suci weda adalah landasan hukum Hindu dalam arti idiil. 
Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama 
yang kemudian pada bagian-bagian tertentu ada yang diundangkan 
menjadi undang-undang dan ada pula karena sifatnya dibiarkan 
sebagaimana halnya dengan kewenangan dan kebebasan Hakim untuk 
menafsirkannya (Pudja,1977:7).

Hukum Hindu berarti seluruh hukum perdata dan pidana Hindu kuno, 
sebagai hukum riil dan acara yang tersurat di dalam smrti dan disertai 
penjelasan-penjelasan serta didukung dengan sanksi-sanksi. Seperti juga 
hukum-hukum kuno lainnya, hukum Hindu adalah bercampur dengan 
agama. Menurut masyarakat Hindu, Dharma tidak hanya termasuk apa 
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yang diketahui sebagai hukum di dalam pengertian modern terhadap 
istilah tersebut, tetapi seluruh aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan yang 
baik dan buruk dari perbuatan manusia. Akibatnya di dalam buku-buku 
atau di dalam dharma sastra kita temukan tidak hanya apa yang disebut 
hukum pada pengertian modern terhadap istilah Dharma tetapi juga 
berhubungan dengan materi lain yaitu moral dan agama, seperti telah 
dikemukakan, hukum Hindu merupakan sistem hukum yang lengkap 
termasuk seluruh bagian jurisprudence (M.P.Tandon,1984:2).

Dengan demikian hukum Hindu menurut arti kata yang sebenar-
benarnya dimaksudkan adalah hukum “agama”. Pengertian yang sama 
tentang hukum dalam Weda adalah Rta dan Dharma. Baik Rta maupun 
Dharma, kedua-duanya berarti hukum dalam ilmu hukum Hindu. Rta 
adalah hukum alam yang bersifat abadi, sedangkan dharma adalah 
hukum duniawi, baik diterapkan maupun tidak. Istilah lain tentang 
hukum adalah Widhi, Dresta, Acara, Agama, Wyawahara, Nitiswara, 
Rajaniti, Arthasastra, dan lain-lainnya(Pudja,1997:11).

Di dalam beberapa bagian dari kitab Rigveda kata dharma ini 
muncul untuk pengertian penegak atau pendukung. (Rigveda,I,187,1). 
Dan sungguh sering kali di dalam Rigveda kata ini berarti peraturan-
peraturan atau hukum (Keith,1920:249).. Dharma dinyatakan juga 
bersifat relatif, karena ia selalu dikaitkan dengan pengalaman manusia 
dalam mengatur tingkah lakunya untuk mencapai kebahagiaan 
dalam kehidupannya.(Surpha,1986:23). Dengan demikian Dharma 
merupakan penjabaran Rta kedalam peraturan tingkah laku manusia 
dalam rangka menciptakan tertib sosial. Sedangkan Rta merupakan 
tertib alam semesta, kepada mana yang ada ini tunduk. Sura (1987:29) 
menggambarkan Rta itu seperti :matahari terbit di timur tenggelam di 
barat. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, api membakar, angin 
berembus karena memang demikian hukum yang berlaku baginya. 
Manusia lapar., haus, mengentuk waktu malam hari, menua dan 
akhirnya mati, karena demikian hukum yang berlaku baginya.

Secara yuridis, gambaran Rta seperti itu, dikatakan oleh Surpha 
(1986:3-4) sebagai hukum murni yang bersifat absolut transendental. 
Sering juga Rta diterjemahkan dengan orde atau hukum, tetapi dalam 
arti hukum yang kekal dan tidak pernah berubah. Di dalam kitab 
Weda diterangkan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara 
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yang diciptakan Nya itu. Konsepsi istilah hukum di dalam ilmu sosial, 
berkembang dalam bentuk dua istilah: yakni hukum alam dan hukum 
bangsa. Hukum alam ini dapat disamakan dengan Rta dalam pengertian 
hukum menurut hukum Hindu. Sedangkan hukum bangsa atau hukum 
suatu kelompok manusia dalam pengertian hukum Hindu disebut 
Dharma yang bentuknya berbeda-beda menurut keadaan tempat 
setempat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Hindu 
sebagai sistem hukum yang lengkap terdiri atas dua pengertian, yaitu: 

Pertama, Rta atau hukum abadi yang disamakan dengan hukum 
alam dan dalam pengertian ilmu sosial merupakan landasan idiil 
mengenai bentuk hukum yang ingin diterapkan dalam pengaturan 
masyarakat di dunia ini. Rta sebagai sesuatu kekuatan yang tidak dapat 
dilihat oleh manusia (Transcendent), namun hanya dapat dirasakan 
berdasarkan atas keyakinan akan adanya kebenaran yang absolut.

Kedua, Dharma merupakan penjabaran dari bentuk hukum yang 
idiil dalam (Rta) kedalam peraturan tingkah laku manusia. Sifatnya 
adalah relatif, artinya Dharma sebagai hukum tidak sama bentuknya 
disemua tempat, melainkan selalu dihubungkan dengan kebiasaan-
kebiasaan setempat(dresta).

Hukum Hindu dapat dijelaskan sebagai hukum agama atau 
Dharma yang bersumber kepada Rta, yang penerapannya disesuaikan 
dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat pendukungnya 
dalam rangka mengatur tertib sosial. Kemudian bagian-bagian tertentu 
dari Dharma itu ada yang diundangkan menjadi undang-undang dan 
ada yang dibiarkan sebagaimana aslinya dengan kewenangan dan 
kebebasan hakim untuk menafsirkannya

3.2 Keadilan menurut Hukum Hindu

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang mendapatkan awalan 
ke dan akhiran an. Adil menurut WJS Poerwadarminta (1976:16), 
adalah “tidak berat sebelah...” sepatutnya; tidak sewenang-wenang;.. 
masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan...yang 
sama”. Selanjutnya Poerwadarminta (1976:17), menguraikan keadilan 
adalah “sifat (perbuatan, perlakuan....)yang adil;...keadaan yang adil 
bagi kehidupan di masyarakat”.
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Baik sifat, perbuatan, perlakuan dan keadaan yang adil bagi 
kehidupan di masyarakat, semua itu menurut hukum Hindu merupakan 
perwujudan dari sanksi hukum karma, yang dapat disebut karmaphala 
artinya setiap karma atau perbuatan, tidak akan terpisah dengan 
hasil perbuatan (karma) merupakan sebab terjadinya suatu peristiwa, 
sedangkan hasil dari perbuatan (karma) merupakan akibat dari peristiwa 
dimaksud.

Seluruh dari teori Hindu sangat menekankan pada perlakuan 
keadilan sebagai bagian yang mendasar dari pada perlindungan kepada 
masyrakat yang diberikan oleh pemerintah. Manu mengejawantahkan 
Danda atau sanksi hukuman seperti manusia berwarna hitam, dengan 
mata merah, membakitkan rasa ngeri dan ancaman hukuman. Dia 
berfikir bahwa danda adalah tidak lahir diluar dari keagungan Brahma 
dan itu adalah peraturan yang nyata. Itu dinyatakan secara tidak langsung 
bahwa sanksi hukum adalah sekaligus ganti rugi dan alat pencegah. 
Manu dengan sengaja meletakkan bahwa raja akan membangun penjara 
sepanjang jalan umum dimana penderitaan dan pengerusakan dari 
pelanggar kejahatan mungkin ditemukan. Pada kenyataannya, sanksi 
hukum tidak selalu sama terhadap semua kejahatan. Seperti disebutkan 
diatas, itu adalah desakan hebat pada keadilan dan hak menurut 
keadilan. Manu melihat “dimana keadilan ditekan oleh ketidak adilan, 
tindakan permulaan dan para hakim tidaklah ditekan oleh ketidak 
adilan, tindakan permulaan dan para hakim tidaklah memaksakan 
putusan dengan tiba-tiba, mereka juga mendapat tekanan oleh anak 
panah ketidak adilan . Dimana keadilan adalah dihancurkan oleh 
ketidak adilan, atau kebenaran oleh kesalahan, sementara para hakim 
sebagai penonton, disana mereka juga akan dihancurkan. Keadilan, 
telah dilanggar, dihancurkan, keadilan, telah dilindungi, memelihara; 
selanjutnya keadilan tidak harus dilanggar, kalau dilanggar keadilan 
akan menghancurkan kita”(Bharatiya Vidya Bhavan,1990:841). 

Berdasarkan beberapa pelanggaran itu maka teori pembersihan 
dosa (prayaschitta), tidak dipakai wasit keadilan bahwa, dosa yang 
timbul dari kejahatan yang tidak disengaja dapat dibersihkan dengan 
melakukan pembacaan mantra-mantra dan upacara agama, tetapi para 
ahli juga menjelaskan pembersihan itu dapat dilakukan untuk kejahatan 
yang disengaja. Jenis-jenis dari pembersihan yang dijelaskan oleh kitab 
Dharma sutra adalah sebagai berikut:
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1) Pembersihan untuk beberapa kejahatan yang timbul prilaku jahat 
seperti berzina dengan istri orang tua, istri teman, adik, ipar dan hidup 
bersama seperti suami istri dengan kasta rendah. Pada peristiwa 
seperti ini hanya sanksi yang tertinggi yang dapat dilakukan adalah 
cukup dengan Prayaschitta yakni seperti kematian itu.

2) Kricchra, ini adalah termasuk bagian dari pembersihan dan dapat 
dibagi lagi menjadi : ati-kricchra, tapta-kricchra dan kriccharati 
kricchara. Kricchra dapat diperluas arti yang terdiri dari hanya 
makan di waktu pagi hari untuk tiga hari dan hanya pada malam 
hari untuk tiga hari terakhir, hidup dengan makanan yang mana 
seseorang dapatkan tanpa meminta untuk makan dalam tiga hari 
yang lainnya, dan puasa selama tiga hari berikutnya. Apabila, 
sementara diperhatikan aturan diatas, seseorang hanya makan 
satu suap, itu disebut dengan ati-kricchra. Tapta-kricchra artinya 
minum air panas untuk tiga hari, susu panas pada akhir tiga hari, 
minyak susu panas untuk tiga hari berikutnya, dan hidup dengan 
udara hanya untuk akhir dari tiga hari Kriccharati-kricchra artinya 
hidup di dalam air.

3) Chandrayana, adalah aturan umum dari kricchra, yaitu untuk tokoh 
istimewa bahwa dalam hari bulan purnama makanan diberikan 
sedikit demi sedikit dari satu suap sampai lima belas suapan, dan 
dalam bulan baru dikurangi dari lima belas suap menjadi satu 
suapan. Menurut beberapa ahli perintah ini dapat diikuti dengan 
cara lain. Di situ juga terdapat banyak bentuk dari chandrayana.
(Bahadur,1979:170-171).

Pembersihan adalah salah satu aspek dari suatu cara. Kejahatan 
pada umumnya diberikan sanksi hukuman dengan pengusiran atau 
penyucian fisik. 

Keadilan seperti tersebut diatas hanyalah bersifat subyektif oleh 
kenyataan yang terjadi pada kehidupan manusia, namun masyarakat 
belum menemukan kepuasan hati (atmanastusti) yang dirasakan 
sebagai keadilan bersama, maka masyarakat cendrung mencari keadilan 
bersama ajaran agamanya.

Di depan telah dijelaskan, bahwa Rta adalah hukum alam. Konsep 
dari pada Rta sebagai tata tertib alam termasuk kebenaran dan keadilan. 
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Selanjutnya konsep Rta pengertiannya luluh dengan konsep Dharma 
yang mempunyai pengertian lebih luas. Dharma adalah menyangga 
seluruh dunia, karena itu dipanggil Dharma yang utama (dharma 
sarvam pratishitam tasmad dharman paraman vadanti, TA 10.63, 
yang mana diberikan nilai yang tinggi untuk satya, tapas, dama, sama, 
dana dharma dan seterusnya). Di sana tidak ada sesuatu yang lebih 
tinggi dari dharma, disebutkan juga di dalam Brhadaranyaka Upanisad. 
Bahwa dharma dinyatakan sebagai kekuatan yang tinggi yang dapat 
menjamin hak-hak setiap orang; tetapi orang-orang lemah berharap 
kepada dharma untuk melawan dengan kuat. Di sini Dharma muncul 
sebagai keadilan, sesuatu yang tidak memihak kepada orang tertentu, 
pendirian yang sebenarnya. Di dalam kehidupan nyata, ganjaran dan 
hukuma adalah sungguh-sungguh manjur untuk tingkah laku yang benar. 
Setidak-tidaknya, pandangan ini ditemukan dari kitab weda atau hakim 
perbuatan manusia. Konsep dari tata tertib alam sebagai suatu hukum 
moral dengan dewa-dewa sebagai penegaknya menyediakan dasar yang 
baik sebagi usaha akhlak manusia, selanjutnya yang mana manusia 
dapat bekerjasama dengan tata tertib untuk mencapai kebebasan.

Pandangan Upanisad tentang kebebasan adalah berhubungan 
dengan teori Karma, Jiwa dan perpindahannya untuk bersatu 
dengan Brahman. Ajaran Karma adalah tidak dapat dipisahkan yang 
berhubungan dengan perpindahan dari pada jiwa. Terdapatnya suatu 
keadilan pada fungsi hukum karma. Selanjutnya itu dapat kita lihat 
bahwa seluruh perbuatan dari pada individu tidak dapat menahan 
pengaruh hasil, baik, atau buruk, di dalam kehidupan.

Menurut kitab-kitab upanisad, seluruh hasil perbuatanmerupakan 
petunjuk proses pengulangan perpindahan jiwa. Ketika jiwa individu 
meninggalkan badan pengetahuan dan perbuatan, pengalaman dari 
kehidupan yang lalu, tetap menyertainya. Seperti ia pernah lakukan, 
seperti dia dapat dalam kehidupan, demikian dia temukan. “menurut 
perbuatan seseorang, menurut kelakuan seseorang, demikian dia 
peroleh. Barang siapa yang berbuat baik akan menjadi baik; berang 
siapa berbuat jahat akan menjadi jahat. Seseorang menjadi suci dengan 
perbuatan yang suci. Akan tetapi, yang lainnya dikatakan bahwa 
seseorang memiliki nafsu atau keinginan. Seperti keinginannya, 
demikianlah dia putuskan, seperti keputusannya, demikian perbuatan 
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yang ia lakukan, apapun pekerjaan yang ia lakukan demikian pula ia 
peroleh”BAU.4.4.5).

Dengan demikian sifat dasar ajaran moral pada karma adalah 
ide yang utama pada agama Hindu. Bahwa hasil dari perbuatan baik 
manusia adalah diperoleh oleh mereka setelah kematian, ini adalah 
disebutkan didalam Rgveda (10.14.8), di mana ada pada pujaan bahwa 
roh orang yang meninggal mungkin bersatu dengan istapurta”jasa dari 
perbuatan yang baik”. Di sini kita mempunyai suatu keadilan. Gagasan 
dari pada hadiah atau sanksi adalah menurut perbuatan manusia, 
ini juga dapat dilihat di dalam Brahmanas(SB 6.2.2.27, 10.6.3.1). 
seseorang adalah dipertimbangkan setelah kematiannya untuk diuji 
kebaikan dan keburukannya(SB 11.2.7.33). sebagai pandangan bahwa 
apa saja manusia konsumsi sebagai makanan didalam dunia ini, akan 
di perolehnya di dunia berikutnya (SB12.9.1.2) itu menunjukan setiap 
perbuatan. Sebenarnya, tidak ada hadiah atau sanksi, kecuali hasil yang 
harus dibayar adalah diberikan kepada manusia pada pertimbangan 
prilakunya. Seperti apa yang kamu tabur demikian kamu petik hasilnya. 
Manusia ada lahir ke dunia disebabkan (oleh dirinya). Kejadian di dalam 
fenomena dunia adalah tidak secara kebetulan, mereka mempunyai 
hubungan begitu saja. Ini adalah sangat mendasar di bawah hukum 
alam disusun sebagai suatu aturan moral. Pada kenyataannya Hukum 
Karma mengikuti konsep dari pada Rta. Seperti perilaku seseorang, 
demikian seseorang terjadi. “begitu saja, dia menjadi baik karena 
perbuatannya yang baik, dia menjadi jelek karena perbuatannya yang 
jelek” (punyo vai punyena kamana bhavati papah papena, BAU 3.2.13). 
ajaran Karma menawarkan suatu keterangan yang masuk akal daripada 
ketidaksamaan yang kita hitung setiap hari sebagai suatu keadilan.

Demikian pula Manu menekankan pada Manawa Dharmasastra 
VIII, sloka 12-15 menyebutkan keadilan sebagai berikut:

“Tetapi bila dharma terlukai oleh adharma, mendekat dan bila 
hakim tidak berbuat untuk memeriksa kejemnya adharma itu, 
mereka jugaakan terlukai oleh panahnya adharma”.
“Apakah pengadilan tidak dimasuki untuk kebenaran tidak 
dikatakan, (maka) orang yang tidak mengatakan apapun juga atau 
berkata palsu ia akan menderita”.
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Di mana keadilan dirusak oleh ketidak adilan atau kebenaran 
oleh kebohongan, sedangkan hakim melihatnya, merekapun akan 
dihancurkan pula”.
Keadilan yang dilanggar menghancurkan, keadilan yang dipelihara 
akan menjaminnya; oleh karena itu keadilan jangan dilanggar, 
melanggar keadilan akan menghancurkan kita sendiri”. (Pudja dan 
Tjiok Rai Sudhartra,2002:417-418).

Memperhatikan bunyi arti dari sloka diatas, dapat disimpulkan 
bahwa keadilan yang memenuhi rasa puas (atmanastuti), adalah 
keadilan dari para Dewa sebagai pegangan Dharma keadilan dengan 
hukum karmanya yang disertai oleh Karmaphala atau hasil dari suatu 
perbuatan yang diterima pada saat sekarang maupun pada kehidupan 
yang akan datang.
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BAB IV

SUMBER-SUMBER HUKUM HINDU

Peninjauan sumber hukum dapat kita lihat dalam berbagai 
kemungkinan. Peninjauan ini dibenarkan berdasarkan ilmu hukum, 
mengingat pengertian sumber hukum itu sendiri tidak ada persamaan.

 Oppenheim dalam Pudja (1977:15), mengemukakan masalah 
sumber hukum itu dilihat dari arti kata yaitu kata “sumber” yang 
oleh beliau disebut “SOURCE”. di dalam buku “International Law 
A Treatire”1. mengemukakan bahwa dengan sumber dimaksudkan 
ialah asal dari mana kaedah-kaedah itu bertumbuh dan berkembang. 
Pengertian ini dibandingkan sebagai perumpamaan dengan mata air 
yang mempunyai berbagai anak sungai dimana air-air sungai itu berasal 
dari mata airnya sampai pada ke tempat tujuan.

4.1. Sumber Hukum Hindu menurut Sejarah

Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah adalah sumber hukum 
Hindu ynag digunakan oleh para ahli hindulogi dalam peninjauannya 
dan penulisannya mengenai pertumbuhan dan kejedian hukumhindu 
itu terutama dalam rangka pengamatan dan peninjauan masalah aspek-
aspek politiknya, pilosofinya, sosiologinya, kebudayaannya dan 
hukumnya sampai pada bentuk materiil yang tampak berlakau pada 
satu masa dan tempat tertentu.

Peninjauan sumber hukum Hindu secara histories ditujukan 
pada penilaian data-data mengenai berlakunya kaedah-kaedah hukum 
berdasarkan dokumen tertulis yang ada. Penekanan harus pada dokumen 
tertulis karena pengertian sejarah dan bukan sejarah adalah terbatas, 
pada bukti tertulis. Kaedah-kaedah yang ada dalam bentuk tidak tertulis 
(pra sejarah), tidak bersifat sejarah melainkan secara tradisional atau 
kebiasaan yang di dalam hukum Hindu disebut Acara.

Kemungkinan kaedah-kaedah berasal dari pra-sejarah ditulis 
dalam jaman sejarah, dapat dinilai sebagai satu proses pertumbuhan 
sejarah hukum dari satu phase ke phase yang baru.
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Berdasarkan pengertian sumber tertulis, peninjauan sumber hukum 
Hindu dilihat berdasarkan penemuan dokumen yang dapat kita baca 
dengan melihat secara umum dan itensitasnya. Menurut bukti-bukti 
sejarah dokumen tertua yang memuat pokok-pokok hukum Hindu, 
pertama-tama kita jumpai di dalam Weda yang dikenal dengan nama 
Sruti. Kitab Weda Sruti tertua adalah kitab Rg Weda yang diduga mulai 
ada pada tahun 2000 SM-1000 SM, ajaran hukum yang ada masih 
bersifat Tradisional dimana isi seluruh kitab weda itu disampaikan 
secara lisan dari satu generasi ke generasi yang baru. Sementara itu 
jumlah kaedah-kaedah itu berkembang dan bertambah banyak.

Adapun kitab-kitab berikutnya yang merupakan sumber hukum 
pula timbul dan dikembangkan pada jaman berikutnya, dalam jaman 
smerti. Dalam jaman ini terdapat yajur Weda, Atharwa Weda dan Sama 
Weda. Kemudian berkembang pula kitab Brahmana dan Arnyaka.

Semua kitab-kitab dimaksud adalah dokumen tertulis yang memuat 
kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada jaman itu.

Phase II dalam sejarah pertumbuhan sumber hukum adalah adanya 
kitab Dharma sastra yang merupakan kitab undang-undang murni 
dibandingkan dengan kitab sruti. Kitab ini dikenal dengan kitab smerti, 
jenis buku-buku ini banyak dan mulai berkembang sejak abad ke X 
SM. Berbagai cabang ilmu diterangkan dalam bentuk kaedah yang 
menjadi landasan pola berpikir dan berbuat. Kitab Smerti ini terutama 
dibagi menjadi enam bidang kodifikasi, mulai dari ilmu bahasa sampai 
pada agama. Keenam itu disebut Sad Wedangga. Dari enam Wedangga 
itu, yang terpenting untuk bidang hukum adalah Dharma Sastra (ilmu 
Hukum)

Menurut bentuk penulisnya dapat dibedakan antara dua macam 
yaitu:
1)  Sutra, yaitu bentuk penulisan yang amat singkat, semacam aphorisme.
2)  Sastra, yaitu uraian-uraian panjang atau yang lebih terurai.

Antara kedua bentuk itu, bentuk Sutra dianggap paling tua yang 
ditulis ± tahun 1000 SM. Adapun bentuk sastra kemungkinan ditulis 
pada abad ke VI SM.

Penulisan dan asal mula hukumnya tidak sama karena authornya 
sendiri hidup jauh sebelum naskah itu ditulis.
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Nama Manu dan Bhrgu telah kita jumpai setidak-tidaknya pada 
abad ke 15 SM. Nama Manu disebut-sebut didalam Rg. Weda. Dengan 
demikian pula nama Bhrgu.

Dari dua penemuan di atas, hubungan antara Sruti dan Smrti 
ditetapkan pada kitab Smrti sebagai sumber dokumen tertulis yang baru.

Hubungan antara Sruti dan Smrti ditegaskan dalam Bab II jo II. 
7 dan II.10.14 yang dapat diartikan bahwa dengan berlakunya hukum 
baru berdasarkan Smrti, tidak berarti kaedah-kaedah yang telah ada 
dalam Sruti dihapus melainkan harus dianggap tetap berlaku.

Smrti merupakan sumber baru yang menambah jumlah kaedah 
hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindu. Dengan demikian kita 
melihat adanya sistem didalam Smrti yang dapat kita simpulkan dalam 
dua hal, yaitu:
1) Kaedah yang berlaku sebelumnya dinyatakan berlaku dalam satu 

ketetapan.
2) Selama kaedah itu tidak dihapuskan secara tegas, ketentuan hukum 

yang baru berlaku bersama-sama dengan kaedah-kaedah hukum 
yang telah ada.

Akibatnya timbul pilihan hukum yang dibenarkan pula sebagaimana 
contoh dikemukakan dalam kitab Manusmrti II.15.

Satu kemajuan dalam sejarah hukum Hindu ialah adanya 
pengesahan berlakunya adat istiadat sebagai sumber hukum baru 
disamping kitab Smrti.

Dalam ilmu sejarah, perkembangan dan pembagian berlakunya 
hukumpun dapat kita jumpai yaitu:
1) Manawadharma sastra berlaku untuk jaman Krta Yuga.
2) Gautama Dharmasastra berlaku pada jaman Treta.
3) Samkha-likhita Dharmasastra berlaku pada jaman Dvapara.
4) Parasara Dharmasastra berlaku pada jaman Kali.

Empat bentuk Dharmasastra di atas, hanya penting kita lihat dalam 
rangkaian pengertian sumber hukum dalam arti sejarah bukan materiil 
karena Manawadharma sastra yang dikatakan berlaku pada jaman Krta 
Yuga berlaku pula pada jaman Kali .

Sejarah pertumbuhan hukum Hindu lebih jauh ditandai oleh adanya 
pertumbuhan tiga madzab dalam hukum Hindu, yaitu:
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1) Aliran Yajnawalkya oleh Yajnaneswara
2) Aliran Mitaksara Oleh Wijnaneswara.
3) Aliran Dayabhaga oleh Jimutawahan.

Timbulnya aliran-aliran hukum Hindu itu merupakan phenomena 
sejarah hukum Hindu yang makin meluas dan makin berkembang.

Adanya kritikus-kritikus system yang membahas berbagai aspek 
hukum Hindu bertanggung jawab bagi lahirnya aliran-aliran hukum 
tersebut. Akibatnya timbul sebagai masalah hukum yang relatif 
menimbulkan variabilitas kaedah-kaedah hukum Hindu antara berbagai 
daerah.

Dua aliran hukum yang terakhir itu mulai berpengaruh di Indonesia, 
terutama aliran Mitaksara, dengan berbagai pengadaptasiannya. 
Pembinaan-pembinaan kemudian seperti kita jumpai dalam 
berbagai rontal dengan berbagai nama, seperti Usana, Gajahmada, 
sarasamuccaya, Kutara Manawa, agama, adigama, Purwadigama, 
Krtapati, Krtasima dan berbagai jenis sesana (Rajasasana, Siwasasana, 
Putrasasana, Rsi Sasana dll), adalah gubahan yang sebagai bersifat 
copious (Penyalinan) dan sebagian bersifat pengembangan.

Yang terpenting dalam sumber hukum dalam arti sejarah lainnya 
adalah adanya Rajasasana yang dituangkan dalam berbagai prasasti 
dan paswara-paswara yang merupakan yusprudensi hukum Hindu 
dilembagakan oleh raja-raja Hindu. Inilah hal-hal yang tampak pada 
kita secara garis besarnya mengenai sumber-sumber hukum Hindu 
didasarkan atas sejarahnya.

4.2. Sumber Hukum Hindu menurut Sosiologis

Sosiologi mempelajari ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah 
kelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan, 
baik hubungan budaya, agama, bahasa dan lain-lainnya. Hubungan 
antara mereka telah mempunyai aturan yang melembaga, baik 
berdasarkan tradisi maupun berdasarkan pengaruh-pengaruh baru yang 
datang kemudian.

Pemikiran atau perenungan berbagai kaedah hukum tidak lepas 
dari pandangan-pandangan masyarakat setempat. Lebih-lebih hukum 
itu bersifat dinamis dan berkembang. Peranan ahli pikir, orang-orang 
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tua, lembaga desa, Parisada dalam ikut serta mewarnai penggambaran 
hukum tidak dapat dielakkan.

Dalam mempelajari data-data tertentu yang bersumber pada 
Weda, seperti Manawadharmasastra II. secara tegas menandaskan 
bahwa sumber dharma atau hukum tidak saja Sruti dan Smrti tetapi 
juga sila (tingkah laku orang-orang beradab), Acara (adat-istiadat atau 
kebiasaan setempat) dan Atmanastuti(apa yang memberi kepuasan pada 
diri sendiri). Oleh karena aspek sosiologi tidak saja mempelajari bentuk 
masyarakat tetapi juga kebiasaan dan moral dalam masyarakat itu.

Tanpa mengabaikan faktor sejarah pertumbuhan masyarakat itu 
sendiri, berkembangnya masyarakat sampai pada bentuk-bentuknya 
yang tertentu itu menyebabkan kita tidak dapat mengabaikan faktor 
sosiologis masyarakat itu, dalam pengamatan sosiologi tidak didasarkan 
pada faktor waktu, tetapi bentuk tata kemasyarakatan pada waktu itu.

Hukum tidak memperlakukan atas dasar waktu walaupun masalah 
waktu berpengaruh pada pertumbuhan hukum itu.demikian pula hukum 
Hindu yang disebut dharma. Bahkan hukum Hindu terlalu liberal 
menyebabkan tidak mungkin memiliki kesatuan bentuk kecuali azas 
dan pula idiologinya saja. Penerapan Dharma didasarkan pada azas-
azas tertentu yang disebut berdasarkan Samaya (waktu), Desa (lokal, 
tempat, daerah, wilayah), Acara (kebiasaan), Kula (keluarga), Warna 
(golongan), Samanya (sifat-sifat umum) yang berarti ilmu sosiologi 
berperan sekali dalam menunjang sumber-sumber hukum Hindu itu.

4.3. Sumber Hukum dalam Arti Filsafat

Filsafat adalah ilmu pikir. Dalam ilmu filsafat terlihat berbagai 
macam ilmu terutama ilmu etika, epistemology dengan metafisika. 
Etika membahas berbagai konsep pandangan tentang nilai yang dianut 
baik oleh masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. Nilai adalah 
“guna dharma” yang di dalam pandangan barat dibedakan antara 
“value” dengan “moral”, dan dalam bahasa sehari-hari katakan “susila” 
atau “dharma”. Bahasa sehari-hari ini berasal dari bahasa Sansekerta, 
bahasa yang dipakai oleh agama Hindu.

Arti kata atau makna dan tujuan istilah Sila atau Susila dan 
Dharma harus diartiakan sebagaimana halnya, ada juga diartiakan 
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secara terbatas Penafsiran kata Sila dan Dharma secara terbatas dapat 
dibatasi arti hukumnya.

Filsafat membimbing manusia tidak saja pandai tetapi juga 
dimaksudkan untuk mencapai Sonumbonum manusia yang dalam 
agama Hindu disebut “moksa”. Moksa adalah tingkat kebahagiaan 
rokhani yang tertinggi. Tingkat kebahagiaan itu merupakan cita-cita 
manusia menurut Hindu dimana keadilan dan kedamaian ditegakkan.

Untuk mencapai tingkat kebahagiaan itu ilmu filsafat Hindu 
menegaskan system dan metode pelaksanaannya seperti:
1) Harus didasarkan pada Dharma.
2) Harus diusahakan melalui keilmuan (jnana).
3) Hukum didasarkan pada kepercayaan (sadhana).
4) Harus didasarkan pada usaha-usaha yang terus-menerus dengan 

pengendalian (danda) seperti pengendalian pikiran (mano danda) 
pengendalian tulisan kata (wrg/wak danda) dan pengendalian 
tingkah laku (kaya danda).

5) Harus ditebus dengan usaha prayascitta (pensucian)

Dalam arti epistimologi atau ilmu pengetahuan, filsafat Hindu 
tidak saja mengajarkan tentang arti kata, tetapi juga sistem dan mencoba 
pencapaian buah pikiran dalam pemakaian kata-kata itu. Likika dan 
pramatisme guna mendapatkan kebenaran ilmu (pramana) yang disebut 
“Satya”.

Kurangnya tantangan dan peneriamaan kita terhadap filsafat 
sebagai sumber hukum adalah karena kita beranggapan bahwa filsafat 
adalah metafisika, sedangkan metafisika boleh dikatakan hampir tidak 
diperlukan sama sekali dalam bidang hukum kecuali sebagai idiologi 
yang dianut oleh masyarakat pendukung hukum itu sendiri.

Sebaliknya kalau kita menyadari bahwa hukum itu adalah 
menyangkut berbagai bidang, akan tidak terelakan pentingnya arti 
filsafat itu dalam menyusun hipotesa hukum yang diperlukan. Bahkan 
filsafat akan menduduki tempat terpenting pula dalam ilmu hukum.

Agama tidak saja mengajarkan bagaimana manusia menyembah 
Tuhannya tetapi juga memuat filsafat, hukum dan lain-lain. Oleh karena 
itu dimana filsafat terutama bersumber pada agama maka ajaran-ajaran 
kefilsafatannya itu karena dilihat pada hukum kenoniknya yang terdapat 
didalam kitab sucinya itu.
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Dharmasastra adalah kitab kanonik agama Hindu yang memuat 
berbagai masalah hukum dilihat dari sistem kefilsafatannya, sosiologinya 
dan bahkan dilihat dari aspek politik.

4.4 Sumber Hukum dalam Arti Formal menurut Weda.

Menurut. Van Apeldoorn, sumber hukum dalam arti formil ialah 
sumber hukum berdasarkan sumber yang dibuat berdasarkan bentuk 
yang dapat menimbulkan hukum positif itu artinya dibuat oleh badan 
atau lembaga yang ada.

Yang merupakan sumber hukum dalam arti formil dan bersifat 
pasti berdasarkan :
1) Undang-undang,
2) Kebiasaan
3) Traktat.

Ada juga penunjukkan jenis sumber dengan menambahkan 
yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Dengan demikian akan kita 
lihat susunan sumber hukum itu sebagai berikut :
1) Undang-undang,
2) Kebiasaan dan Adat,
3) Yurisprudensi,
4) Pendapat ahli hukum yang terkenal.

Sistematika susunan sumber hukum di atas, dianut pula dalam 
hukum International, sebagaimana tertera dalam ps. 38 Piagam 
Mahkamah International dengan menambahkan azas-azas umum hukum 
yang diakui oleh berbagai bangsa yang beradab sebagai sumber hukum 
pula. Dengan demikian terdapat susunan hukum sebagai berikut:
1) Traktat International yang kedudukannya sama seperti UU terhadap 

negara itu.
2) Kebiasaan International.
3) Azas-azas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4) Keputusan-keputusan hukum sebagai yurisprudensi bagi suatu 

negara.
5) Ajaran-ajaran yang dipublisir oleh para ahli dari berbagai negara 

hukum tersebut sebagi alat tambahan dalam bidang pengetahuan 
hukum.
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Sangat menarik perhatian kita ialah bahwa sistem dan azas yang 
dipergunakan mengenai masalah sumber hukum itu terdapat pula 
di dalam Weda, terutama kitab Manawadharmasastra uraian II 6-14. 
Menurut Weda, dan kitab Manus II.6 mrti sumber hukum (dharma) 
adalah:
1) Sruti
2) Smrti
3) Sila
4) Acara
5) Atmanastuti.

Sruti, menurut penafsiran otentis dalam kitab Smrti itu ialah Weda 
dalam arti murni, yaitu wahyu-wahyu yang dihimpun dalam beberapa 
buah buku, disebut mantra samhita (terdiri atas empat buku, yaitu Rg 
Weda, Yajur Weda, Atharwa Weda dan Sama Weda). Brahmana dan 
Aranyaka. Kalau kita bandingkan dalam bentuk perundang-undangan 
negara, Sruti dianggap sebagai UUD, karena Sruti merupakan sumber 
atau asal dari ketentuan-ketentuan berikutnya. Dalam hal ini Smrti 
merupakan peraturan atau ajaran-ajaran yang dibuat sebagai ajaran atau 
pedoman berdasarkan Sruti. Karena itu Smrti dalam arti perundang-
undangan dalam suatu negara adalah sebagai UU, baik UU Organik 
maupun UU Anorganik.

Di dalam Manawadharmasastra II. 10 dikatakan :

Srutistu Wedo wijneyo dharmasastra tu wai smrtih, te sarwathawam 
imamsye tabhyam dharmohi nirbabhau.

Terjemahan:
Sesungguhnya Sruti adalah Weda, Smrti itu dharmasastra, keduanya 
tidak boleh diragukan apapun juga karena keduanya adalah kitab 
suci yang menjadi sumber dari pada hukum (dharma)

Dari pasal itu, jelas bahwa Sruti yang ditunjuk oleh pasal-pasal itu 
adalah Weda. Sebagaimana dengan halnya Weda itu, baik Weda dan 
Dharmasastra oleh pasal ini dinyatakan dengan tegas sebagai sumber 
hukum. Istilah hukum ini terjemahan dari kata Dharma. Selanjutnya 
mengenai Weda sebagai sumber utama, dapat kita lihat dari pasal II. 6 
yang dirumuskan sebagai berikut:
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“Wedo’khilo dharma mulam smrti sile ca tad widam,
Acarasca iwa sadhunam atmanas tustirewa ca.

Terjemahan:
Seluruh Weda merupakan sumbar utama dari pada hukum, 
kemudian barulah smrti dan tingkah laku orang-orang baik, 
kebiasaan dan akhisnya atmastuti (rasa puas dari diri sendiri).

Weda dalam bidang ilmu menyangkut bidang yang sangat luas 
sehingga sruti dan smrti diartikan weda dalam tradisi hindu. Ilmu hukum 
hindu sendiri membatasi arti weda itu pada kitab sruti, sebagaimana 
ditegaskan oleh pasal II.10 diatas.

Adapun kitab-kitab yang tergolong jenis kitab Sruti menurut 
tradisi hindu adalah kitab-kitab mantra, Brahma dan Aranyaka. Kitab-
kitab mantra terdiri atas empat buah buku, yaitu Rg. Weda, sama Weda, 
yajur Weda dan atharwa Weda. Kitab Brahma yang merupakan bagian-
bagian tiap-tiap kitab sruti. Di samping itu terdapat 108 buah kitab 
Aranyaka, kesemuanya tergolong kitab sruti karenanya itu dianggap 
sebagai sumber hukum hindu. 

Kedudukan kitab-kitab sruti yang demikian banyaknya itu 
menyebabkan kesulitan-kesulitan didalam meninjau masalah-masalah 
sumber hukum itu. Demikian pula di dalam menggunakan sebagai 
sumber utama dalam menentukan atau menemukan kaedah-kaedah 
mana yang harus diperlukan semua ketentuan-ketentuan itu berlaku, 
artinya keduanya dapat digunakan menurut pilihan, tanpa membatalkan 
di antara hukum yang bertentangan. Hal ini dinyatakan dalam weda 
pasal II.14, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Bila dua dari kitab suci itu bertentangan yang satu dari yang lain, 
keduanya diteriama sebagai hukum karena keduanya telah diterima 
oleh orang-orang suci”.

Disamping itu, smrti dijelaskan didalam manusmrti sebagai 
dhramasastra. Dharma adalah kebiasaan-kebiasaan atau hukum 
berdasarkan adat tertulis. Pengertian ini di bedakan dari Acara yang 
lasim nya diartikan sama dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-
tradisi tidak tertulis. Smrti bersifat pengkhususan yang memuat 
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penjelasan-penjelasan otentis. Penafsiran dan penjelasan otentis di 
bidang hukum(dharma) dihimpun dalam satu buku yang disebut 
Dharmasutra. Dharmasutra ini kemudian dijadikan himpunan baru 
dalam betuk kodifikasi hukum (dharma) dari ajaran Manu oleh Bhrgu. 
Himpunan inilah yang disebut Dharmasastra atau Manawadaarmasastra.
Kitab ini merupakan bagian dari enam buah kitab Weda dan merupakan 
bagian dari pada Weda . Karena itu Manawadhramasastra adalah kitab 
Wedangga. Kelompok jenis kitab Smrti lainnya adalah kelompok 
Upaweda. Dengan demikian kitab Smrti sebagai sumber Hindu 
dibedakan antara dua macam kelompok buku, yaitu:1. kelompok jenis 
Wedangga, dan 2. kelompok Upaweda (weda tambahan)

Kitab Dharmasastra terdiri dari banyak buku yang penulisnya 
berbeda-beda juga. Dari penelitian yang pernah dilakukan terdapat 
deretan nama-nama penulis dharmasastra bersama dengan Manu, 
sebagai berikut: 1). Manu, 2). Apastambha, 3). Baudhayana, 4). 
Wasistha, 5). Sankha Likhita, 6). Yajnawalkya dan 7). Parasara.

Disamping itu ada disebutkan 36 jenis kitab-kitab smrti yang 
utama dari beberapa sarjana. Sedangkan menurut Yajnavalkya hanya 
menemukan 20 kitab. Tiga kitab smrti yang paling terpenting dan 
mungkn termasuk sebagai kitab-kitab smrti yang paling prinsip, antara 
lain:
1) Manu Smrti, adalah kitab yang paling penting. Manu Smrti adalah 

hukum tertinggi yang merupakan sumbangan masyarakat Hindu. 
Kitab peraturan-peraturan tingkah laku masyarakat dan hukum 
yang tertulis oleh Manu yang dikenal dengan Manu Smrti.

2) Yajnavakya Smrti, adalah peraturan-peraturan yang kedua 
terpenting dari hukum Hindu.

3) Narada Smrti, ini adalah kitab peraturan-peraturan yang terpenting 
ketiga daripada hukum dan juga diketahui sebagai hukum Narada.

Selain yang disebutkan diatas juga terdapat dua kitab smrti yang 
penting artinys dalam perkembangan hukum pada saat itu yakni; 
Brihaspati Smrti dsn Katyana Smrti (Gauri Shankar Tandon,tt :3-4).

Di samping itu secara tradisional telah ditetapkan pengelompokkan 
kitab Manawadharmasasta itu menjadi empat kelompok menurut 
jaman masing-masing, sesuai dengan adanya pembagian empat tahap 
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periodesasi dunia. Keempat masa periode dunia dihubungkan dengan 
Kitab Manawadharmasastra itu, ialah:
a. Jaman Satyayuga berlaku Dharmasastra Manu
b. Jaman Tritayuga berlaku Dharmasastranya Yajnawalkya
c. Jaman Dwaparayuga berlaku Dharmasastranya Likhita
d. Jaman Kaliyuga berlaku Dharmasastranya Parasara.

Walaupun jaman sekarang tergolong jaman Kaliyuga tetapi hingga 
sekarang pengaruh dan penggunaan Manadharmasastra sebagai sumber 
hukum tetap berlaku sedangkan himpunan Bhagawan Parasara hampir-
hampir tidak banyak kita dengar. Disamping kitab Manawadharmasastra, 
masih banyak sumber-sumber hukum Hindu lainnya dalam buku 
tersendiri yang kedudukannya setara denagn Manawadharmasastra itu, 
seperti Sulwasutra, Jyotisastra, Purana dan lain-lain.

Berdasarkan nama-nama tersebut di atas, Manulah yang terbanyak 
dan dianggab sebagai standar dari penulisan hukum itu. Nama Manu 
inilah yang selalu ditunjukkan oleh hukum Hindu di Indonesia yang 
dipergunakan sebagai patokan hukum dalam mengukur kaedah-kaedah 
hukum yang berlaku sebagai hukum adat di Bali dan Lombok. 

Sila merupakan ajaran tingkah laku orang-orang yang beradab. 
Akan sangat menarik sekali kalau kita dapat perbandingan pengertian 
Sila itu seperti azas-azas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa 
yang beradab. Sebaliknya Sadacara adalah adat istiadat yang hidup 
menurut tempat setempat yang merupakan hukum positif. Di dalam 
terjemahannya dalam bahasa Jawa Kuno istilah Sadacara diartikan 
sama dengan dengan drsta. Baik drsta maupun Acara adalah hukum 
kebiasaan.

Atmanastuti yaitu rasa puas pada diri. Rasa puasa adalah merupakan 
ukuran yang selalu diusahakan oleh setiap manusia. Namun kalau rasa 
puas itu diukur pada diri pribadi seseorang akan menimbulkan berbagai 
kesulitan karena setiap manusia ukuran rasa puas itu tidak sama. Oleh 
karena itu rasa puas itu harus diukur atas arti publik atau umum.

Penunjukan rasa puas secara umum tidak dapat dibuat tanpa 
pelembagaannya. Weda mempergunakan sistem kemajelisan sebagai 
dasar ukuran untuk dapat terwujudnya rasa puas itu. Majelis Parisada 
adalah majelis pada ahli yang disebut para Wipra atau Brahmana ahli 
dalam berbagai cabang ilmu.
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Untuk mencapai kepuasan, kepuasan harus didasar pada kebenaran 
yang mendekati kebenaran yang paling benar. Kebenaran yang 
dinyatakan berbeda dari kebenaran yang hakiki tidak menimbulkan 
rasa puas melainkan kekecewaan dan penderitaan. Kebenaran yang 
mendekati kebenaran yang paling benar ialah apabila yang mengatakan 
itu adalah orang-orang ahli. Orang ahli itu apakah disebut Wipra 
atau Brahmana. Ditegaskan pula lebih jauh bahwa, diantara buntuk 
kebenaran yang dinyatakan paling benar diantara para ahli ialah bila 
kebenaran itu telah dipertimbangkan berdasarkan berbagai cabang 
ilmu itu.

Menurut Manusmrti pasal II.12, sumber hukum itu lebih dibatasi 
lagi dengan mengeluarkan “Sila” sebagai sumber hukum. Pembatasan 
atas penggunaan sila itu tidak dijelaskan sehingga dapat kita tafsirkan 
bahwa sila tidak perlu disebutkan lagi karena Sila dan Sadacara 
mengandung arti sama walaupun berbeda.

Walaupun adanya penciutan atas sumber-sumber hukum hindu itu, 
yaitu dengan tidak menyebukan Sila sebagai sumber hukum Hindu, 
namun para sarjana hukum Hindu di India seperti Dr.P.N. Sen, Dr.G.C. 
sarkar dan lain-lain umumnya tetap beranggapan dan mengembangkan 
kelima macam jenis sumber hukum itu dan mempergunakan sistem 
penempatan urutannya seperti disebut didalam Manusmrti II. 6 
tersebut diatas. Dengan demikian maka sumber-sumber hukum Hindu 
itu menurut ilmu dan tradisi adalah a) Sruti, b) Smrti, c) Acara, d) 
Atmanastuti dan e) Nibanda.

Kelima macam sumber hukum itu mula-mula dijumpai dalam 
Weda, kecuali Nibanda. Nibanda adalah nama kelompok buku atau 
tulisan yang dibuat oleh para ahli, yang isinya bersifat pembahasan 
atau kritik terhadap materi hukum atau maslah tertentu lainnya yang 
terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau diperhatikan maka 
kitab Nibanda ini semacam kitab ilmiah mengenai hal-hal tertentu, 
baik berupa saduran, kritik hukum atau lainnya yang sederajat dengan 
pengertian itu. Istilah lain untuk Nibanda ialah kitab Bhasya. Jenis-
jenis rontal pun tergolong Nibandasastra, seperti Agamasastra, 
Kutaramanawa, Manusasana, Putrasasana, Rsi sesana dan lain-lainnya. 
Sebagai jenis Nibanda, menurut pandangan Hindu tradisional, inipun 
dianggap sebagai sumber dari Dharma.
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Kalau kiata perbandingkan antara penulisan para sarjana hukum 
Hindu di India dengan apa yang di jumpai sebagai sumber hukum 
menurut Manawadharmasastra II.12, dapat kita simpulkan bahwa para 
sarjana hukum itu menerima sumber-sumber hukum yang empat secara 
bulat sedangkan Nibanda sebagai kelompok baru yang diperkenalkan. 
Walaupun pada hakekatnya Sila tidak lagi disebut-sebut sebagai sumber 
hukum namun dalam praktik, sila itu tetap mempengaruhi isi hukum-
hukum Hindu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
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BAB V

RUANG LINGKUP HUKUM HINDU

Bab empat ini akan membahas tentang ruang lingkup hukum 
Hindu. Peninjauan ruang lingkup hukum Hindu dapat kita lihat dalam 
berbagai title hukum (Waywahara). Hal ini dilakukan karena terdapat 
banyak pemikiran yang merupakan topik pokok mengenai title hukum 
dalam bidang bahasan hukum Hindu. Berbagai jenis title hukum 
(Wyawaharapada) yang kita jumpai dalam berbagai kitab tidak sama 
jumlahnya. Ini menunjukan adanya semacam proses perkembangan 
hukum Hindu.

Dengan mempelajari modul empat ini, anda diharapkan mampu 
memilah-milah pokok materi hukum Hindu. Dengan demikian, 
pembahasan dan pemahaman terhadap bagian ini, merupakan dasar 
pemahaman terhadap materi selanjutnya. Artinya anda wajib memahami 
materi pada bagian ini dengan baik.

Setelah mempelajari buku ini, saudara diharapkan dapat:
a. Menjelaskan ruang lingkup hukum Hindu
b. Mengidentifikasi ruang lingkup hukum Hindu sesuai dengan Title 

hukum dalam bidang bahasan hukum Hindu.

5.1 Wyawahara di dalam Kitab Dharmasutra

Kitab sastra hukum hindu yang pertama-tama berkembang menurut 
hasil penelitian ialah kitab Dharmasutra. Ada beberapa buah kitab 
ditulis oleh Gautama, Apastamba dan Baudhayana. Diantara ketiga 
kitab itu tidak sama semuanya.

Gautama pada mulanya membahas aspek hukumnya dalam 
rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas Raja sebagai 
pemegang Dharma, terdapat dalam Bab XII. Pada dasarnya isinya 
membahas pokok-pokok hukum pidana dan perdata. Mengenai hukum 
pemidanaannya dibahas dalam dua bab, yaitu Bab XII dan Bab XII.23.

Berbeda dengan Gautama, Apastamba menambah pokok-pokok 
materi wyawahara-pada dengan beberapa masalah yang belum dibahas 
dalam kitabnya Gautama, missal:
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1. Hukum mengenai perzinahan.
2. Hukum karena melakukan bunuh diri, pencurian, penggunaan tanah.
3. Hukum karena terus-menerus melanggar dharma
4. Hukum yang timbul karena sengketa antara buruh dan majikan
5. Hukum yang timbul karena penyalahgunaan hak milik.

Baudhayana, salah seorang pemuka dan penulis Dharmasutra 
didalam kitabnya, Bab mengenai Rajadharma membahas pokok-pokok 
hukum dalam beberapa topik, seperti:
1) Hukum mengenai bela diri yang membenarkan seseorang 

membunuh orang lain karena membela diri.
2) Penghukuman bagi seorang Brahmana
3) Penghukuman atas golongan rendah yang dipersalahkan karena 

membunuh Brahmana.
4) Penghukuman atas pembunuh yang hukumnya dibedakan menurut 

status orang yang dibunuh 
5) Penghukuman atas pembunuhan yang dilakukan mengenai ternak 

orang lain dan hewan-hewan lainnya.

Adapun pokok-pokok bahasan lainnya sama saja dengan apa yang 
ditulis oleh Gautama maupun Apastambha, hanya saja khusus mengenai 
hukum kekeluargaan, anak, perkawinan dan kesanakan dimuat dalam 
bab-bab khusus.

Wasistha, salah seorang eksponen terkemuka dalam bidang 
Dharmasastra, menulis pula buku Dharmasutra. Isinya lebih mendekati 
dengan apa yang terdapat dalam kitab Dharmasastra yang ditulis 
oleh Manu, Yajnawalkya, Wisnu, Narada Brhaspati dan Arthasastra 
Kautilya. Oleh karena itu banyak ajaran mengenai Wyawahara yang 
tidak tertampung dalam satu bab ditulis dalam bab tersendiri sebagai 
bab khusu, misal Bab XVI.

Proses pertumbuhan hukum Hindu sejak jaman Weda sampai pada 
permulaan penulisan hukum yang lebih sistematis, hanya ditemukan 
didalam kitab-kitab dharmasastra. Yang perlu diperhatikan bahwa 
didalam hukum Hindu belum ada gambaran pembagian antara bidang 
hukum publik dan hukum privat (perdata). Semua bahasan hukum 
dibahas bersama dalam bab-bab yang mengatur fungsi dan tugas 
raja (pemerintah) dalam rangkaian bagaimana raja harus mengambil 
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keputusan atas setiap jenis perkara yang diajukan kepadanya. Oleh 
karena itu hampir semua materi hukum Hindu terdapat bergandengan 
dengan bidang ajaran Rajadharma atau Nitisastra.

5.2. Pokok Bahasan di dalam Kitab Dharmasastra 

Kitab hukum (dharma) yang lebih muda adalah kitab Dharmasastra. 
Kitab ini dikenal pula sebagai kitab Smrti. 

Adapun beberapa nama penulis yang penting untuk dikenal 
dibidang Dharmasastra, yaitu Wisnu, Manu, Yajnawalkya, Narada, 
Brhaspati dan Kautilya. Kautilya juga yang dikenal dengan Canakya 
tidak menulis Dharmasastra secara khusus tetapi dalam tulisan yang 
bernama Arthasastra, menulis banyak aspek masalah hukum yang harus 
diperhatikan oleh Pemerintah dalam memimpin pemerintah terutama 
dalam bidang “Dharma”.

Dari deretan nama-nama terkenal diatas Manu dan Yjnawalkya 
yang paling banyak dikenal.

Manu karena mewakili bentuk tulisan tersendiri dan kitabnya 
menjadi sumber dari semua bahan bahasan hukum yang berlaku luas. 
Pengaruhnya pun sampai ke Indonesia terbukti namanya dan pokok 
ajarannya banyak dijumpai dalam berbagai rontal. Yajnawalkya sebagai 
penulis lainnya terkenal pula. Ia terkenal terutama dalam rangkaian 
tulisannya yang mewakili salah satu mazab hukum yang berkembang 
didalam ilmu hukum Hindu.

Ada tiga aliran (mazab) yang terkenal yaitu Mitaksara, Dayabhaga 
dan Yajnawalkya.

Berdasarkan kitab Dharmasastra yang ditulis oleh Manu, dibedakan 
adanya 18 title hukum atau Wyawaharapada, yaitu:
1. Rinadana (ketentuan tentang tidak membayar hutang)
2. Niksepa (hukum mengenai deposito dan perjanjian)
3. Aswamiwikraya (penjualan barang tak bertuan)
4. Sambhuya-samutthana (perikatan antara firman)
5. Dattasyanapakarma (ketentuan mengenai hibah dan pemberian)
6. Wetanadana (hukum mengenai tidak membayar upah)
7. Samwidwyatikarma (hukum mengenai tidak melakukan tugas 

yang diperjanjikan)
8. Keayawikrayanusaya (pelaksanaan jual beli)
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9. Swamipalawiwada (perselisihan antara buruh dan majikan)
10. Simawiwada (perselisihan mengenai perbatasan)
11. Wakparusya (pnghinaan)
12. Dandaparusya (penyerangan dengan kekerasan)
13. Steya (hukum mengenai pencurian)
14. Sahasa (kekerasan)
15. Strisamgraham (hukum mengenai suami istri)
16. Stripundharma (kewajiban seorang istri)
17. Wibhaga (hukum pembagian Warisan)
18. Dyutasamahwaya (hukum perjudian dan pertarungan)
 (Manu:VIII.3-7)

Jadi berdasarkan catatan yang dikutip dari kitab Manawa-
dharmasastra VIII. 3-7-diatas, terdapat adanya 18 macam topik 
wyawahara (Wyawaharapada). Dengan demikian tiap masalah hukum 
penyelesaiannya ditundukkan pada salah satu dari kedelapan belas title 
hukum itu. Kedelapan belas title hukum itu tersebar dalam beberapa bab 
sehingga benar-benar menggambarkan seolah-olah Dharmasastra itu 
merupakan ajaran khusus mengenai dharma atau hukum yang berlaku 
dalam kalangan masyarakat Hindu. Demikian pula dalam berbagai 
rontal disebutkan adanya Asta Dasa Wyawahara(Purwadigama).

Narada sebagai salah seorang penulis dan kritikus Dharmasastra 
membedakan jenis-jenis title hukum kedalam 18 title hukum itu 
pula. Nama-namanya dan urutannya hampir sama dengan apa yang 
dikemukakan oleh Manu.

Berdasarkan 18 title di atas yang ada persamaannya dengan apa 
yang terdapat dalam kitab Gautama Dharmasastra ialah:
1) Wakparusya 4) Swamipalawiwada
2) Dandaparusya 5) Rinada
3) Steya 6) Strisamgrahana

Dibandingkan dengan pokok-pokok bahasan Apastamba 
Dharmasutra (apastamba) lebih singkat isinya, meliputi:
1) Strisamgrahana
2) Wakparusnya
3) Steya, dan
4) Asusrusa dan Swamipalawiwada
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Berdasarkan perbandingan meteri antara kitab-kitab Dharmasutra 
dengan Dharmasastra tampak perkembangan meteri yang sangat meluas 
dalam berbagai bidangnya.

5.3. Beberapa Masalah Hukum dalam Perkembangannya

Untuk melihat betapa pesatnya perkembangan hukum Hindu, 
beberapa topik hukum di bawah ini akan diuraikan secara singkat, 
antara lain:

1. Hutang Piutang

Masalah hukum hutang piutang sebagai aspek Wyawahara telah 
kita jumpai jauh sebelum Manu, hanya belum berkembang. Hutang 
piutang dan jaminan atas hutang piutang sebagai lembaga mulai 
berkembang sempurna pada jaman Manudharmasastra.(Manu VIII.49).

Menurut manu didalam kitabnya Bab VIII.49 dinyatakan bahwa 
seorang kreditur dapat menuntut atau memperoleh piutangnya dari 
debitur melalui persuasi moril, keputusan pengadilan, melalui cara 
upaya akal: melalui cara puasa di pintu masuk rumah sidebitur dan 
kelima melalui cara kekerasan.

Selanjutnya menurut Bab VIII. 47 dan 48 dinyatakan bahwa 
Pemerintah berhak memaksa debitur untuk melunasi hutang-hutangnya 
dengan metode yang sama. Yang terpenting dari hukum hutang piutang 
itu adalah ketentuan mengenai kebolehan mengenakan bunga sebagai 
hak yang dapat dituntut oleh kreditur atas piutang yang diberikan kepada 
debitur. Menurut Gautama dibedakan jenis bunga yang secara substantip 
dilanjutkan didalam kitab Manawadharmasastra. Bahkan dikemukakan 
lebih jauh dalam Bab XII 40 bahwa hutang seorang debitur jauh kepada 
ahli warisnya. Bila debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi 
hutangnya, ahli waris berkewajiban melunasinya.

2. Deposito (Niksepa)

Masalah hukum Niksepa (deposito) mulai diajarkan oleh Gautama. 
Kemudian dari pada itu, Narada dan Yajnawalkya membahasnya 
secara lebih mendalam dan meluas. Baik Narada maupun Yajnawalkya 
membedakan beberapa jenis bentuk deposito, yaitu: 1) Yachita, 2) 
Ayachita, 3) Anwahita, 4) Nyasa, 5) Niksepa.
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3.  Penjualan barang tak bertuan (Aswami wikraya)

Mengenai masalah penjualan barang tak bertuan tidak kita jumpai 
didalam kitabnya Gautama. Hanya terdapat adanya clausula yang 
mengemukakan didalam Bab XII 50 menegaskan bahwa penadah 
atau penerima barang curian dihukum. Dengan demikian orang yang 
membeli barang curian dapat dihukum.

Yajnawalkya memperluas berlakunya hukum itu sebagaimana 
dapat dibaca dalam Bab II 168-174 menjelaskan bahwa baik pembeli 
maupun penjualnya dapat dituntut. Oleh karena itu ia harus dapat 
membuktikan bahwa benda itu adalah haknya yang sah. Ini berarti 
harus dibuktikan bahwa barang itu bukan barang tidak bertuan

4. Persekutuan (Sambhayasamutthana)

Mengenai persekutuan antara firman dalam bidang hukum dagang, 
menurut hukum hindu baru pertama kali kita jumpai dalam kitabnya 
Wisnu. Adanya persekutuan kita ketahui secara tidak langsung dari Bab 
V. 125-26 dan VI 126.

Sebagai lembaga beru dijumpai di dalam kitab Manawadharmasastra. 
Termasuk dalam persekutuan juga adalah bila beberapa orang pendeta 
secara bersama-sama berkewajiban melakukan upacara (VII.203-210).

Premi atau keuntungan atau upah yang diteriama oleh para anggota 
harus berbanding sama menurut aturan. Berdasarkan pertumbuhan 
kesadaran hukum masyarakat, lembaga itu mungkin sudah berkembang 
sebelum Manu dan mencapai bentuknya pada jamannya Manu. Ajaran 
ini selanjutnya dikembangkan oleh Yajnawalkya, Narada dan Brhaspati.

5. Dana dan Pemberian

Dana dan pemberian, baik berdasarkan agama maupun tidak 
berdasarkan agama dikenal dengan title “tata pradanika” atau 
“dattapranadika” atau :cattasyanapakarma” yang artinya menghadiahkan 
atau penuntutan atas pemberian.

Menurut agama hindu, berbuat dana merupakan kewajiban 
yang terpuji dan diatur berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan 
masyarakat. Bentuk pemberian yang pertama kita jumpai adalah bentuk 
Daksina, yaitu semacam pemberian sebagai upah kepada pandita 
(Brahmana) yang melakukan upacara untuk orang lain. Besarnya 
pemberian tidak sama, yang terpenting adalah nilai itu.
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Di samping pemberian seseorang kepada orang lain kepada pula 
jenis pemberian yang penerimaannya bukan manusia sebagai subyek 
hukum, misalnya Dewa. Pemberian yang ditujukan kepada Dewa 
pada satu Pura atau tempat ibadah tidak terdapat di dalam Weda tetapi 
dalam jaman Dharmasastra. Dasar pemikiran dapat dijumpai pada 
kitab Purwamimamsa yang menurut kitab ini Dewata walaupun tidak 
berwujud dapat menerima atau menikmati pemberian dan karena itu 
dapat menerima hadiah.

Dalam pertumbuhan hukumnya, penerimaanya adalah badan 
keagamaan yang lekat pada tempat ibadah itu.

Salah satu masalah dalam bentuk pemberian adalah adanya 
kemungkiann pemberian itu ditarik kembali. Menurut ajaran agama 
pengambilan kembali atas pemberian yang telah diberikan kepada orang 
lain kurang mendapat penghormatan dan bahkan dianggap sebagai satu 
dosa yang harus disucikan dengan melakukan Prayascita.

Masalah lembaga penghibahan ini dibahas secara lebih luas 
didalam kitab Manu, Yajnawalkya dan Narada terutama menyangkut 
aspek-aspek:
1) Apa-apa saja yang dapat diberikan
2) Apa-apa saja yang tidak boleh dihadiahkan
3) Kesahan pemberian hibah
4) Keabsahan pemberian hibah dan batalnya demi hukum
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BAB VI

BIDANG-BIDANG HUKUM HINDU

Bab lima ini akan membahas tentang bidang-bidang hukum Hindu, 
yang termasuk perdata Hindu dan pidana Hindu. Dengan mempelajari 
bab ini, diharapkan mampu memilah-milah pokok materi bidang 
perdata dan bidang pidana Hindu. Dengan demikian, pembahasan dan 
pemahaman terhadap bagian ini, merupakan dasar pemahaman terhadap 
materi selanjutnya. 

Di atas telah diuraikan mengenai pengertian hukum baik pengertian 
hukum secara umum maupun hukum Hindu sendiri. Selain itu telah 
pula diuraikan ruang lingkup, sumber hukum, peristiwa hukum Hindu 
(Vyavahara) dan lain-lain. Setelah memahami materi sebagai disebut 
diatas sebagai calon pratisi hukum Hindu maupun sebagai seorang sarjana 
hukum Hindu, seyogyanya memahami bidang-bidang hukum Hindu.

Menurut Kautilya membagi Hukum Hindu menjadi dua bidang 
yaitu bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Adapun pembagian 
hukum Hindu yang dimaksud, masing-masing sebagai berikut:
1. Hukum Pidana Hindu yang disebut dengan Kantaka Sodhana, 

yaitu suatu institusi yang termasuk dalam bidang hukum publik.
2. Hukum Perdata Hindu yang disebut dengan Dharmasthya, yaitu 

suatu institusi yang termasuk dalam bidang hukum privat.

6.1.  Hukum Pidana Hindu

Hukum pidana Hindu menurut Kautilya disebut Kantaka Sodhana. 
Kantaka Sodhana dapat dipandang dari beberapa arti, yaitu Kantaka 
Sodhana adalah arti subyektif dan Kantakajodana dalam arti Obyektif.

1.  Kantaka Sodhana dalam Arti Subyektif

Kantaka Sodhana atau hukum Pidana Hindu dalam arti Subyektif 
disebut juga Ius Puniedi (Bahasa Latin), yaitu sejumlah peraturan-
peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang 
yang melakukan perbuatan yang dilarang (Satochid Kartanegara, Tanpa 
Tahun:2).
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2.  Kantaka Sodhana dalam Arti Obyektif

Kantaka Sodhana atau hukum pidana Hindu dalam arti obyektif 
disebut Ius Poenale (Bahasa Latin), yaitu sejumlah peraturan-peraturan 
yang berisikan larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang mana 
pelanggarnya dapat diancam dengan suatu hukuman. Kantaka Sodhana 
dalam arti obyektif ini dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu Kantaka 
Sodhana Material dan Kantaka Sodhana Formal.

Yang dimaksud dengan Kantaka Sodhana material atau hukum 
pidana material yaitu peraturan-peraturan yang berisikan ketentuan-
ketentuan mengenai: a.) .Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam 
dengan suatu hukuman. Misalnya: (1) Pencurian berdasarkan pasal 
337 dan 338 Astamo’dhyayah Veda Smrti, seseorang yang melakukan 
pencurian dapat dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya 
berdasarkan pasal 170 Ekadaso’dhyayah Veda Smrti juncto pawos 
I Sastra Agama, dinyatakan bahwa seorang pencuri dapat dikenakan 
sanksi hukum tapa dan prayascita.

(2) Perbuatan zina (paradara) berdasarkan pasal 170 
Ekadaso’dhyayah Veda smti juncto pawos i dan pawos 52 Sastra 
Agama dapat juga dikenakan sanksi hukum pemenjaraan seseorang 
di penjara (Rumah Tahanan Negara). (3) Pembunuhan atau kejahatan 
dengan menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan sanksi 
Tapa dan prayascitta serta dapat menghilangkan dosa-dosanya dengan 
mengucapkan mantram-mantram yang telah ditentukan. Mengenai 
kejahatan pembunuhan ini diatur dalam pasal 127 sampai dengan 131 
juncto pasal 249 Ekadaso’dhyayah Veda Smrti juncto pawos 1 dan 
pawos 52 Sastra Agama. (b) Siapa-siapa orang yang dapat dikenakan 
sanksi hukuman. Dalamhubungan ini tentunya setiap orang yang 
ada kaitannya dengan perbuatan pidana (delict) yang dilakukannya. 
Misalnya: pelaku atau melakukan sendiri perbuatan pidana (plegen), 
orang yang ikut serta melakukan perbuatan pidana (medeplegen), orang 
yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (doenplegen), orang yang 
menggerakan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokken), 
termasuk orang yang berteman dengan pelaku perbuatan pidana, orang 
yang menyembunyikan, makan bersama dan memberikan jalan atau 
petunjuk kepada pelaku perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi 
hukuman. Hal ini didasarkan pada pawos 1 Sastra Agama. (c) Hukuman 
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apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan 
yang menurut ketentuan merupakan kejahatan. Dalam hal ini berkaitan 
dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, apakah tapa 
(pemenjaraan), prayascitta (memulihkan kembali kondisi lingkungan 
yang tercemar akibat perbuatan pidana yang dilakukan), apakah sanksi 
wrata ataupun sanksi membanyar denda, ini tergantung berat ringan 
akibat hukum yang ditimbulkannya.

Kantaka Sodhana formal, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang 
berisikan cara-cara negara menggunakan hak-hak untuk melaksanakan 
hukuman. Dapat pula dikatakan, Kantaka Sodhana formal, yaitu 
sejumlah peraturan-peraturan yang berisikan cara-cara menerapkan 
Kantaka Sodhana Material. Kantaka Sodhana Material disebut pula 
Hukum Acara Pidana Hindu.

6.1.1. Perbuatan Pidana

Menuerut Ridwan Halim dalam bukunya mengenai hukum pidana 
dalam tanya jawab, menguraikan, perbuatan pidana atau delict adalah 
suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang.

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan suatu perbuatan pidana(delict) 
apabila perbuatan tersebut:
1.  Telah tertuang dalam sikap tindakan:

a. Baik secara disengaja (dolus delict) maupun tidak disengaja 
(culpus delict)

b. Baik sudah selesai maupun belum selesai.
c. Baik dilakukan oleh siapa saja (delick umum) maupun 

dilakukan oleh orang tertentu (delict Khusus).
d. Baik dilakukan dalam bidang kehidupan umum maupun 

masyarakat yang khusus (delict ekonomi, politik dan lain-
lainnya)

2. Secara yuridis tidak dilindungi atau tidak berdasarkan atas hak 
apapun juga, bahkan dilarang oleh hukum atau undang-undang.

3.  Berwujud sebagai suatu perbuatan melakukan sesuatu yang 
dilarang oleh hukum atau undang-undang (commisie delict) atau 
tidak melakukan suatu perbuatan yang diharuskan menurut hukum 
atau undang-undang (commisie delict)
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4.  Pelaksanaannya atau perbuatannya dilarang oleh hukum (formal 
delict) atau akibat yang dilarang oleh hukum (material delict)

5.  Merugikan kepentingan atau hak pihak lain dan hukum
6.  Diancam hukuman oleh hukum atau undang-undang
7.  Pelakunya dapat dipersalahkan dalam hal terjadinya akibat dari 

perbuatannya itu.
8.  Pelakunya dapat diminta untuk bertanggung jawab atas akibat 

yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu, dalam hubungan dengan 
tidak terpaksa untuk melakukannya.

6.1.2 Jenis-jenis Sanksi dalam Kantaka Sodhana

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan ada beberapa 
jenis sanksi menurut Kantaka Sodhana. Sanksi menurut hukum Hindu 
merupakan salah satu reaksi terhadap pelanggaran atau terhadap aturan-
aturan hukum Hindu. Adapun jenis-jenis sanksi yang diatur dalam 
hukum pidana Hindu atau Kantaka Sodhana adalah sebagai berikut:
a. Sanksi hukuman jasmani, yaitu dalam bentuk Tapa, penyiksaan 

dan pengasingan.
b. Sanksi denda.
c. Sanksi untuk melakukan Pamarisuddha atau Prayascitta.
d. Sanksi Hukum Vrata.

a.  Sanksi Hukuman Jasmani

Sanksi Hukuman Jasmani ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesadaran atas perbuatan yang dilakukan, yang merupakan perbuatan 
yang melanggar hukum. Pada dasarnya sanksi hukuman jasmani adalah 
bentuk sanksi hukum penyiksaan dan pengasingan dari masyarakat yang 
melanggar norma-norma hukum Hindu. Maksud dilaksanakan sanksi 
ini adalah dalam rangka mengekang kebebasan hindu pelanggar norma-
norma hukum Hindu, dengan tujuan agar yang bersangkuatan apabila 
dibebaskan nanti, dalam masyarakat dapat mengendalikan diri dan 
tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma 
yang berlaku di masyarakat. Sanksi hukum di atas dimaksudkan untuk 
menjauhkan yang bersangkutan dari aktivitas kehidupan di masyarakat 
sehingga tidak mengganggu keamanan, ketentraman, ketertiban maupun 
kesejahtraan masyarakat. Selain itu perilaku yang melanggar atau jahat 
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tidak diadopsi oleh anggota masyarakat yang lainnya, sehingga jumlah 
kriminalitas atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum Hindu 
tidak berkembang.

Sanksi hukum penyiksaan dan pengasingan dapat berupa tapa, 
brata dan menghilangkan beberapa anggota badan atau hukuman 
mati. Sanksi hukum tapa bertujuan untuk membebaskan para pelaku 
atau para pelanggar norma-norma hukum Hindu dari dosa-dosa 
yang dilakukan, baik sengaja atupun tidak sengaja. Eksistensi dari 
sanksi hukum atapa samapai saat ini masih terjaga dan sanksi hukum 
ini masih tetap hidup atau diterapkan oleh setiap negara didunia 
terhadap para pelanggar norma-norma yang hidup dimasyarakat. Tapa 
janganlah hanya diasumsikan sebagai suatu usaha pemusatan pikiran 
pada Ida Sang Hyang Widhi dengan cara duduk mengasingkan diri di 
Hutan, tetapi mengenai istilah tapa dapat diidentikkan dengan istilah 
pemenjaraan, sebab tapa atau pememjaraan merupakan sarana dalam 
upaya pengendalian diri untuk menumbuhkan kesadaran, sehingga 
dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa atau melanggar norma-
norma hukum Hindu. Istilah tapa ditegaskan dalam penjelasan pasal 
171 Ekadaco’dhyayah (Buku XI) Veda Smrti, sebagai berikut: “Istilah 
tapa harus diartikan pemenjaraan, karena dalam keadaan seseorang 
dipenjara sama deritanya sebagai seorang bertapa”(Pudja, 1973:691).

Sanksi hukum Tapa tidak harus mengasingakan para pelanggar 
norma hukum Hindu untuk pergi bertapa di hutan sebagai disebut 
dalam pasal 106 Ekadaco’dhyayah Veda Smrti, tetapi sanksi ini dapat 
dilakukan di rumah Tahanan Negara (RUTAN). Pemenjaraan atau 
penjatuhan sanksi hukum kurungan di Rutan yang dilaksanakan dewasa 
ini sudah dapat dan termasuk dalam kriteria pelaksanaan sanksi hukum 
tapa dan pengasingan, sebab pemenjaraan di Rutan juga merupakan 
sarana untuk mengendalikan diri seseorang sehingga tumbuh kesadaran 
bahwa perilaku yang telah dilakukan selama ini adalah keliru. 
Pemenjaraan dimaksud adalah merupakan kegiatan pembinaan mental 
spiritual para pelanggar norma-norma Kantaka Sodhana, sehingga yang 
bersangkutan dapat menjadi sadar.

b. Denda

Denda adalah salah satu sanksi hukum Hindu. Denda adalah 
sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu 
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norma-norma atau kaidah-kaidah agama Hindu. Adakalanya seseorang 
yang melanggar ketentuan dimaksud diatas, disamping denda juga 
dikenakan tapa atau sanksi hukum kurungan atau dipenjarakan.

Sanksi hukum denda pada umumnya terjadi apabila ada salah satu 
pihak tidak menempati atau melanggar suatu persetujuan atau perjanjian 
Sanksi hukum denda ini akan diperlakukan oleh kepala negara atau 
kepala pemerintahan kepada orang-orang yang melanggar perjanjian 
yang diadakan di daerah kekuasaan hukum golongan itu sanksi hukum 
denda mengenai pelanggaran terhadap perjanjian diatur dalam pasal 
221 yuncto pasal 223 Astamo’dhyayah Veda Smrti.

Selain itu pasal 224 Astamo’dhyayah Veda Smrti mengatur 
mengenai sanksi hukum denda yang dapat dijatuhkan kepada setiap 
orang yang menyerahkan anak gadisnya dalam keadaan cacat kepada 
calon suaminya tanpa menyampaikan terlebih dahulu cacad yang 
dimiliki oleh anak gadisnya, oleh karena itu agar seseorang tidak 
dikenakan sanksi denda, maka apabila mengawinkan seorang anak 
gadis yang dalam kondisi cacat seyogyanya sebelum menyerahkan anak 
gadis kepada calon suaminya disampaikan terlebih dahulu kondisi yang 
sebenarnya, sebagi mana disebutkan dalam pasal 205 Astamo’dhyayah 
Veda Smrti

Sanksi hukum denda dapat dijatuhkan kepada setiap orang menjadi 
saksi karena loba, menjadi saksi karena kebingungan (Moha). Selain 
itu sanksi dapat juga diberikan kepada seseorang yang mendapatkan 
pengaruh kama (Nafsu). Mengenai sanksi denda yang berkaitan 
dengan pelanggaran diatas didasarkan pada pasal 120 juncto pasal 121 
Astamo’dhyayah Veda.

c.  Prayascitta atau Pamarisudha

Prayascitta adalah suatu upacara keagamaan dalam rangka 
pembersihan tempat tertentu apabila ditempat itu terjadi suatu perbuatan 
yang melanggar norma-norma hukum Hindu yang dapat dipandang 
mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Prayascitta adalah merupakan penyucian terhadap semua dosa-
dosa yang telah dilakukan seseorang. Prayascitta dapat dilakukan 
dengan cara mempelajari Veda, melakukan Mahayadnya menurut 
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kemampuan seseorang dan sabar terhadap semua penderitaan. Hal 
ini akan cepat menghancurkan semua kesalahan kesalahan, maupun 
sampai dengan dosa besar.

Prayascitta dapat dilaksanakan dengan pengucapan mantra-mantra 
veda sebagai disebutkan dalam pasal-pasal 249, sampai dengan pasal 
260 Ekadaco dhyayah Veda Smrti.

Para pelaku kejahatan yang bukan berasal dari masyarakat 
Hindu dapat dikenakan sanksi ini, dengan cara menggantikan Biaya 
prayascitta kepada masyarakat ditempat dilakukan perbuatan pidana 
yang dimaksud.

d.  Sanksi Hukum Vrata

Selain sanksi-sanksi hukum yang disebut di atas di dalam kurma 
purana disebutkan pula sanksi hukum vrata (brata) sebagai berikut: 
santapana vrata, mahasantapana vrata, prajapatya vrata, atikrcchra 
vrata, paraka vrata, taptakrcchra vrata, krcchratikrcchra vrata, 
padakrcchra vrata, dan candrayana vrata.

6.2. Hukum Perdata Hindu

Menurut Kautilya Hukum perdata hindu termasuk dalam hukum 
privat. Hukum perdata hindu disebut dengan Dharmasthya. Oleh karena 
termasuk dalam hukum privat, maka hukum ini menjamin kepentingan-
kepentingan pribadi.

Mengenai hukum perdata hindu diatur menyebar di berbagai 
buku weda Smrti. Yang dibahas di dalam hukum perdata Hindu atau 
Dharmasthya, diantaranya, sebagai berikut:
1. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan (vivaha) diatur dalam 

buku III dan buku IX weda smrti.
2. Mengenai hukum kekeluargaan dan kewarisan diatur didalam 

buku IX weda smrti
3. mengenai hukum hibah, pemberian dan hadiah diatur di dalam 

buku X weda smrti
4. Mengenai hukum perjanjian atau perikatan diatur dalam buku VIII 

weda smrti
5. Mengenai Hukum Dagang diatur dalam buku VIII weda smrti
6. Mengenai hukum perbankan diatur di dalam buku VIII weda smrt
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6.2.1. Keturunan dalam Hukum Hindu

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976:1111), menyebutkan 
“keturunan adalah anak cucu”. Selanjutnya menurut R. Soetojo 
Prawironamidjojo(1979:150) “keturunan adalah anak yang dilahirkan 
“. Bushar Muhammad (1983:11) menyebutkan:

“Oleh orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga 
dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya di kelak 
kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung 
orang tuanya kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik 
untuk mencari nafkah sendiri”.

Dalam Bahasa sansekerta anak disebut dengan putra. Secara 
etimologi putra terdiri dari dua kata, masing-masing kata put yang 
berarti neraka, dan kata trayati yang berasal dari akar kata kerja kelas 
X parasmaipadam tr (berarti menolong , menyeberang) yang ditambah 
dengan aya sehingga menjadi pangkal presen traya dan ditambah 
dengan akhiran tanda orang (a.t.o.) ketiga tunggal ti, sehingga menjadi 
trayati (ia yang menolong, atau ia yang menyeberangkan). Kata put 
disamdikan dengan trayati terjadilah kata Putrayati artinya ia yang 
menolong atau menyeberangkan dari neraka.

Dalam hubunagnya dengan warisan, hukum Hindu menetapkan 
adanya dua belas macam anak yang dikelompokkan menjadi dua 
kelompok, yaitu kelompok anak yang termasuk keluarga dan mewaris 
sebanyak enam macam, masing-masing sebagai berikut:
	 Anak aurasa, yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah dengan 

istrinya sendiri, diatur dalam pasal 166 Navamo’dhyayah Veda 
Smrti

	 Anak ksetraja, yaitu anak yang lahir dari bentuk perkawinan 
levirat, perkawinan yang dilakukan dengan jandanya saudara 
atupun anak yang lahir dengan mengawini istri orang lain yang 
menderita impoten, diatur dalam pasal 167 Navamo’dhyayah Veda 
Smrti.

	 Anak datrima atau anak angkat, yaitu anak yang lahir dari perka 
winan sederajat yang oleh ayahnya atau ibunya memberikan 
dengan penuh kasih sayang sebagai penyerahan air pada waktu-
waktu yang susah sebagai anaknya, diatur dalam pasal 168 
Navamo’dhyayah Veda Smrti.
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	 Anak krtrima atau anak buatan yaitu anak yang lahir dari perkawinan 
yang tidak sederajat yang diangkat sebagai anak dalam hubungan 
dengan melakukan hak kewajiban Sraddha dan sakramen kepada 
orang tua angkatnya, diatur dalam pasal 169 Navamo;dhyayah 
Veda Smrti.

	 Anak gudhotpanna atau anak rahasia, ialah anak yang dilahirkan di 
rumah seseorang dan ayahnya tidak diketahui, status anak ini adalah 
anak dari si ibu yang melahirkan sebab anak ini terjadi sebagai 
akibat seseorang yang dilakukan oleh ibu dari anak yang dimaksud. 
Mengenai anak ini diatur dalam pasal 170 Navamo’dhyayah Veda 
Smrti.

	 Anak Apawidha atau anak buangan, ialah anak yang lahir dan 
ditinggalkan oleh orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya 
karena penderitaan dan diterima oleh seseorang sebagai anak. 
Anak ini diatur dalam pasal 171 Navamo’dhyayah Veda Smrti.

Kelompok anak yang termasuk keluarga tetapi bukan mewaris, 
yaitu masing-masing sebagai berikut:
	 Anak Sahodha, ialah anak yang dikandung oleh calon istrinya 

yang dilahirkan sebelum ibunya kawin dengan ayahnya dan 
diteriama bersama sebagai anak setelah perkawinan orang tua yang 
mengadakannya. Ini diatur dalam pasal 173 Navamo’dhyayah 
Veda Smrti.

	 Anak Belian, adalah anak yang diperoleh denagn membeli dari 
orang lain dengan tidak memandang derajat ayah dan ibu yang 
melahirkannya. Anak ini diatur dalam pasal 174 Navamo’dhyayah 
Veda Smrti.

	 Anak Punarbhawa, ialah anak yang lahir dari perkawinan isterinya 
denagn seorang laki-laki lain sebagai suami yang kedua setelah 
perceraian dengan suami pertama, dan kembali melakukan 
perkawinan dengan suaminya pertama karena suami yang ke dua 
meninggal dunia. (diatur dalam pasal 175 Navamo’dhyayah Veda 
Smrti).

	 Anak yang menyerahkan diri, yaitu anak yang menyerahkan diri 
sebagai anak karena kehilangan orang tuanya tanpa alasan yang 
sah. Ini diatur dalam pasal 177 Navamo’dhyayah Veda Smrti.
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	 Anak Paracawah, adalah anak yang lahir dari perselingkuhan 
antara seorang Brahmana dengan wanita Sudra, dalam hubungan 
dengan upacara Sraddha yaitu upacara persembahan tarpana 
kepada leluhurnya anak ini dianggap tidak ada manfaatnya. Hal 
ini diatur dalam pasal 178 Navamo’dhyayah Veda Smrti. Anak 
yang lahir dari seorang sudra dengan budak wanita atau dari budak 
wanita dengan budaknya atau anak dari bangsa rendah yang diakui 
anak.

Anak ini diatur dalam pasal 179 Navamo’dhyayah Veda Smrti.
Semua anak diatas termasuk dalam kriteria anak sah dan tidak 

sah. Dari kedua belas anak-anak yang diuraikan, anak yang mana yang 
termasuk anak sah?

6..2.2. Anak Sah 

Berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, menyatakan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam 
atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah yaitu anak laki-laki 
maupun perempuan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Anak 
ini menurut hukum Hindu disebut dengan anak Aurasa, dan kelahiran 
anak seperti ini dipandang sangat utama, sebagaimana yang ditetapkan 
dalam pasal 166 Navamo’dhyayah Veda Smrti, sebagai berikut:

Svaksetre samskrtayam tu
Svayam utpadayed dhiyam,
Lamaurasam vijaniyat
Putram prathama kalpitam,

“Yang lahir dari perkawinan sah denagn istrinya sendiri adalah 
anak Aurasa paling utama dari badannya” 

(Pudja:1973:571).

Lebih utama lagi apabila anak aurasa itu laki-laki, sebab secara 
religio magis ataupun berdasarkan hukum Hindu, hanya anak laki-
laki saja yang dapat menyelamatkan arwah leluhur dan rokhnya 
sendiri setelah meninggal. Sehubunagn dengan itu, apabila dalam 
perkawinan yang sah hanya dilahirkan anak perempuan, dalam rangka 
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menyelamatkan arwah leluhur maupun dalam rangka meneruskan garis 
keturunan, maka anak perempuan yang sah (anak Aurasa) ini dapat 
dirobah status hukumnya menjadi anak laki-laki, dalam arti secara fisik 
anak dimaksud tetap berwujud dan berjenis kelamin perempuan, oleh 
karena itu hanya status hukum atau tugas kewajiban dalam keluarga 
Hindu anak dimaksud berkedudukan sebagai purusa (laki-laki), anak 
perempuan yang telah dirubah status hukumnya menjadi purusa disebut 
dengan putrika.

Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan orang tuanya 
yang sah, maksudnya adalah bahwa perkawinan orang tuanya bukan 
hanya sekedar hubungan biologis, melainkan mempunayi makna yang 
identik dengan yadnya samskara, dalam arti mempunyai nilai kesucian 
menurut hukum Hindu. Nilai kesucian dimaksud dapat dilihat dari 
tata cara perkawinan yang dilakukan diawali dengan “pembersihan 
terhadap Sukla Swanita (bibit) dari kedua mempelai secara rohaniah 
persaksian kehadapan Hyang Widhi dan masyarakat serta penentuan 
status dari salah satu pihak”(Majelis Pembina Lembaga Adat Prop.Dati 
I Bali, 1985/1986:3). Adapun tata cara perkawinan yang seyogyanya 
dilaksanakan ada tiga tahap, yaitu:

Upacara pendahuluan, yang terdiri dari upacara saat mempelai 
wanita keluar rumah pada waktu diambil oleh mempelai laki dan 
keluarganya pada waktu peminangan, berupa byakala kecil berupa 
segehan cacahan warna lima, api takep, tetabuhan dilengkapi dengan 
caru patemon.

Upacara inti, merupakan upacara peresmian perkawinan, yang 
bertujuan untuk mencapai kesucian dan sahnya perkawinan, oleh 
karenanya dalam upacara ini dilakukan pembersihan secara rohaniah 
terhadap bibit kedua mempelai dihadapan tiga macam saksi yang 
terkenal dengan tri upa saksi, masing-masing, adalah:
a. Upacara yang disaksikan oleh Tuhan (Sang Hyang Widhi Wasa) 

dengan manifestasiNya, disebut dengan Dewa Saksi
b. Upacara yang disaksikan oleh masyarakat maupun pemuka 

masyarakatnya (unsur manusianya), disebut dengan Manusa Saksi
c. Upacara yang disaksikan oleh Bhutakala (makhluk yang lebih 

rendah derajatnya dari pada manusia atau lingkungan hidup 
manusia), disebut dengan Bhuta Saksi.



74 Hukum Hindu Serta Perkembangannya

Upacara Mepejati atau Majauman. Upacara ini merupakan lanjutan 
dari upacara inti di atas, yang tujuannya untuk membersihkan lahir 
bhatin kedua mempelai, memberikan bimbingan hidup, dan penentuan 
perobahan status hukum dari pihak asal kesalahan satu pihak, dalam 
hal ini mengikuti status hukum pihak purusa (dalam arti yang berubah 
status mengikuti pihak purusa memang berjenis kelamin perempuan 
atau berjenis kelamin laki-laki tetapi berkedudukan sebagai pradana).

Dengan demikian, maka yadnya samskara dalam perkawinan 
bermakna di samping untuk mensahkan perkawinan juga bertujuan 
untuk memperoleh keturunan atau anak yang suputra yaitu anak yang 
baik dan utama yang dapat menyelamatkan leluhur yang mengalami 
penderitaan di dunia maupun diakhirat.

Anak sah atau anak aurasa ini akan diperoleh melalui bentuk 
atau sistem perkawinan: Brahma Vivaha, Daiva Vivaha, Arsa Vivaha, 
Prajapati Vivaha, Asura Vivaha dan Gandharva Vivaha. Pada dasarnya 
anak sah atau anak aurasa itu dilahirkan, setelah 180 (seratus delapan 
puluh) hari dari sejak perkawinan itu dilaksanakan atau minimal 7 
(tujuh bulan) dari sejak perkawinan dilaksanakan. Dalam hal tertentu 
seorang anak yang tidak dilahirkan dalam batas-batas sebagai yang 
disebut diatas dapat disahkan sebagai anak sah. Dengan pengesahan ini, 
maka anak tersebut memperoleh hak-hak yang sama dengan anak sah. 
Bagaimana cara pengesahan anak dimaksud? Anak yang dibenihkan 
sebelum perkawinan diluar perkawinannya, maka anak itu dapat 
menjadi anak sah apabila sebelum perkawinan, orang tua mengakui 
anak luar kawin itu merupakan benihnya. Anak seperti ini diatur dalam 
pasal 173 Navamo’dhyayah Veda Smrti, sebagai berikut:

Ya garbhini samskryate
Jnata jnatapi va sati
Vadhuh sa garbho bhavati
Sahodha iti cocyate 

“Bila ia mengawini wanita mengendung sadar ataupun tidak sadar 
anak yang ada dalam kandungan wanita itu adalah miliknya dan 
anak ini disebut anak sahodha.

Di dalam penjelasan pasal ini disebutkan, anak sohodha adalah 
anak yang diteriama bersama oleh calon suami maupun calon istrinya. 
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Dalam hal ini laki-laki calon suami sepakat bahwa anak atau benih 
yang dikandung oleh wanita calon istrinya adalah anaknya. Karena 
kesepakatan mengakui kandungan ini sebelum perkawinan yang 
bersangkutan, anak yang dilahirkan dapat menjadi anak yang sah. 
Sehubungan dengan hal tersebut anak yang terjadi di luar perkawinannya 
akan mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya apabila ayah 
dan ibu mengakuinya.

Adakalanya dalam suatu keluarga terjadi suatu penyangkalan 
terhadap sahnya anak. Penyangkalan dimungkinkan terjadi dalam 
hubungan dengan pewarisan, anak itu lahir di luar perkawinan yang 
sah, anak itu lahir sebagai akibat perselingkuhan ibunya dan lain-
lainnya. Penyangkalan ini pada umumnya dilakukan oleh suami ibu dari 
anak itu atau oleh para ahli waris suami ibu dari anak yang dimaksud. 
Mengenai sahnya anak menurut pasal 55 Undang-undang nomor 1 
tahun 1974, dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila akte kelahiran 
tidak ada, maka pengadilan dapat mengelaurkan penetapan tentang 
asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan 
bukti-bukti yang memenuhi syarat dalam rangka membuktikan sahnya 
anak, menurut hukum hindu dapat dilakukan melalui pembuktian secar 
historis dan yuridis. Pembuktian secara historis yaitu pembuktian dengan 
mencoba menetapkan apa-apa yang telah terjadi secara konkrit. Dalam 
pembuktian secara historis, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah 
peristiwanya dan bukan hukumnya, akan tetapi peristiwa-peristiwa 
yang disampaikan belum tentu penting semua, oleh karena itu harus 
disaring oleh hakim dan dipisahkan mana yang penting (relevan) atau 
yang tidakpenting (Irrelevan). Peristiwa yang relevan harus ditetapkan 
untuk dibuktikan Misalnya:

Dari peristiwa mengenai kelahiran seorang anak telah ditemukan 
adanya dokumen yang relevan, seperti surat kelahiran dari dokter yang 
berisikan nama, jam, hari tanggal lahir, berat badan, nama ayah dan ibu 
dari anak tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah surat kelahiran 
dari dokter dimaksud, bukan pakaian yang digunakan yang harus 
dibuktikan. Sedangkan pembuktian secara yuridis yaitu pembuktian 
dengan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang 
memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan demikian dapat dikatakan 
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bahwa pembuktian adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-
dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”(Subekti, 1983:7).

Dengan kata lain yang harus dibuktikan oleh hakim dalam hukum 
acara perdata Hindu adalah kebenaran formil maksudnya adalah hakim 
tidak boleh melampui batas-batas yang diajukan oleh yang berpekara. 
Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan putusan atas 
perkara yang tidak dituntut. Mengenai hal ini diatur didalam pasal 24 
Astamo’dhyayah Veda Smrti sebagai berikut:

Arthanarthawubhau buddhwa
Dharmadharmo ca kewalu
Warnakramena sarwani
Pacyet karyinam.

Dengan mengetahui apa yang layak dan yang tidak layak, 
kebenaran tentang apa yang dinamakan adil dan tidak adil, 
hendaklah ia memeriksa sebab-sebab tuntutan menurut hukum 
daripada golongan yang berlaku.

(Pudja,1973:420).

Maksudnya dalam rangka penetapan hukum terhadap tuntutan 
perkara yang diajukan, maka hakim harus mengetahi peristiwa-
peristiwa yang relevan dan tidak relevan dengan hukum yang mengatur 
peristiwa itu. Dalam hubungan ini hal-hal yang harus dibuktikan adalah 
kebenaran dari suatu peristiwa, dalam arti apakah kebenaran yang 
disampaikan mengandung kebenaran atau kebenaran itu mengandung 
ketidak benaran.

Sebagaiman halnya kantaka Sodhana, maka Dharmasthya juga 
dibedakan menjadi Dharmasthya dalam arti material dan dalam arti 
formal. Dharmasthya dalam arti material adalah mengatur mengenai :
a. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipersalahkan kepada 

para pelakunya.
b. Siapa-siapa orang yang dapat dipersalahkan dalam hubungan 

dengan dilanggarnya suatu perjanjian, atau dalam kondisi seseorang 
yang palit.

c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang 
melakukan pelanggaran norma hukum perdata atau terhadap 
kesepakatan yang telah diperjanjikan.
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Dharmasthya formal, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang 
berisikan cara-cara menerapkan Dharmasthya Material. Dharmasthya 
formal disebut pula hukum Acara Perdata Hindu

6.3.  Berlakunya Hukum Hindu

Hukum Hindu atau Vyavahara atau Dharma adalah suatu ketentuan 
hukum yang berlaku terhadap setiap anggota masyarakat dari suatu 
negara tertentu yang melakukan pelanggaran norma-norma hukum 
hindu. Dengan demikian ruang lingkup berlakunya hukum Hindu 
tidak terbatas hanya pada masyarakat Hindu, melainkan tidak menutup 
kemungkinan berlaku pula pda masyarakat selain Hindu khususnya 
di bidang hukum pidana Hindu, sebab pada suatu negara, khususnya 
Indonesia, masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, bangsa dan agama 
yang berbeda-beda. Misalnya: ada seorang anggota masyarakat selain 
umat Hindu melakukan suatu pencurian benda suci yang disakralkan di 
suatu pura atau kuil. Peradilan nama yang berwenang menyelesaikan 
kasus tersebut?

Berdasarkan penjelasan dari pasal 10 Undang-undang nomor 
14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa peradilan agama termasuk 
peradilan agama termasuk peradilan khusus yang mengadili perkara-
perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Apabila 
memperhatikan kasus di atas, maka ada masyarakat tertentu yaitu 
masyarakat Hindu yang mengalami kerugian atau musibah tercurinya 
barang-barang atau benda-benda suci yang disakralkan di suatu pura 
atau kuil oleh seseorang dari anggota masyarakat selain hukum Hindu 
yang telah melakukan pencurian sebagai disebut diatas, maka dapat 
dikatakan bahwa orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap 
norma-norma hukum hindu, yang tentunya yang bersangkutan dapat 
dikenakan sanksi hukum kurungan atau tapa maupun prayacitta atau 
pamarisudha sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal Veda 
Smrti pada Ekadaço’dyayah (buku XI). 

Menerut Ekasana (2002:46), “Sanksi tapa dan prayascitta ini dapat 
dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan tanpa kecuali”. Menurutnya 
sanksi prayascitta dapat diterapkan kepada para pelanggar norma 
hukum Hindu khususnya dalam bidang hukum publik atau Kantaka 
Sodhana, walaupun yang bersangkutan penganut agama selain Hindu. 
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Apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan pencurian, maka yang 
bersangkutan dapat dikenakan sanksi tapa dan prayascitta, sebeb tapa 
disini sebagai diuraikan dalam penjelasan pasal 171 Ekadaço’dyayah 
Veda Smrti adalah suatu pemenjaraan di dalam penjara atau Rumah 
Tahanan Negara (RUTAN). Sanksi Prayasictta dalam kasus di atas 
dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan dengan cara membayar biaya 
prayascitta kepada masyarakat di daerah tempat terjadinya pencurian 
benda-benda suci dimaksud.

Penerapan Hukum Hindu maupun hukum acaranya yang berkaitan 
dengan sanksi hukum pidana sebagai disebut di atas sangatlah penting 
dilaksanakan tanpa kecuali, baik terhadap masyarakat Hindu maupun 
masyarakat lainnya yang telah nyata-nyata melakukan pelanggaran 
terhadap norma-norma hukum Hindu. Hal ini bertujuan agar terjamin 
tegaknya Hukum Hindu di Indonesi dan di wilayah suatu daerah 
maupun negara menjadi tetap suci, tentram, nyaman, aman dan alam 
semesta terjaga keseimbangannya

Dalam bidang hukum privat, maka hukum Hindu tidak dapat 
diterapkan kepada setiap orang. Dalam hubungan dengan Dharmasthya, 
Ekasana di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Orang Dan Keluarga 
Hindu”, mengatakan bahwa “Hukum Hindu hanya dapat ditarapkan 
kepada subyek hukum Hindu”. Hal ini selanjutnya ditegaskan oleh 
Rames Chandra Nagpal di dalam Modern Hindu Law yaitu yang dapat 
dinyatakan sebagi subyek hukum Hindu adalah:
1. Penganut agama Hindu
2. Penganut agama Buddha, Jaina dan Sikh.
3. Orang yang beralih agama keagama selain Hindu, Budha, Jaina 

dan Sikh, yang kemudian menyatakan kembali lagi masuk ke 
agama Hindu, Budha, Jaina dan Sikh.
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BAB VII

PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM HINDU

Bab ini akan membahas tentang pembuktian menurut hukum 
Hindu. Peninjauan pembuktian menurut hukum Hindu ini dapat kita 
kajian dalam berbagai peristiwa peradilan maupun melalui kekuatan 
pemerintah melalui lembaganya dalam mengadili suatu perkala. Hal ini 
dilakukan karena melalui proses peradilan dengan berdasarkan sastra 
dan kewenangan pemerintah dapat dipakai landasan untuk memperoleh 
suatu pembuktian terhadap pelanggaran.

Dengan mempelajari bab ini,diharapkan mampu mendapatkan 
suatu pembuktian Hukum dalam melakukan proses penyelidikan 
menurut Hindu. Dengan demikian, pembahasan dan pemahaman 
terhadap bagian ini, merupakan dasar pemahaman terhadap materi 
selanjutnya. dengan masalah yang timbul dalam suatu peristiwa.

7.1. Pokok-pokok Pikiran

Di dalam kitab Dharmasastra bab VII pasal 1-118 tercantum 
pokok-pokok ajaran mengenai acara. Itu rupa-rupanya dipergunakan 
pula oleh peradilan Kerta pada jaman kerajaan Hindu di Indonesia 
walaupun dengan sedikit variasi.

Bila dalam masyarakat timbul pertentangan dibidang perdata 
ataupun pidana, pemerintah wajib menyelesaikan perselisihan itu. 
Menurut Dharmasastra, kekuasaan mengadili atau yudikatif dipegang 
oleh Raja. Dalam melaksanakan tugas yudikatif itu Raja atau Kepala 
Eksekutif dapat bertindak sendiri (Bab VIII ps.1-10). Atau dapat 
diangkat badan peradilan yang bertugas sebagai hakim yang akan 
memutus perkara dari para ahli kitab(weda) yang disebut Brahmana. 
Bentuk ini disebut peradilan Brahmana (Manu VIII.11).

Hakim yang mengadili sedapat-dapatnya harus dapat memutuskan 
hal yang diperseketakan dengan cara seadil-adilnya dengan dasar 
Dharma harus ditegakkan (M.VIII.12). dinyatakan bahwa dalam 
menegakkan, dharma atau kebenaran atau UU jangan sekali-kali terlukai, 
artinya jangan dirusak atau diselewengkan karena penyalahgunaan UU 
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itu disebut adharma. Sesungguhnya penyimpangan-penyimpangan 
terhadap dharma dapat berakibat yang tidak baik yang tidak saja 
merugikan orang lain tetapi juga merugikan negara dan pelakunya 
sendiri.

Dalam pemutusan suatu perkara berdasarkan Hindu menurut 
Manu, semua perbuatan digolongkan pada salah satu bentuk title 
sebagaimana ditetapkan dalam Bab VIII ps. 4-17, yaitu dibagi atas 18 
wyawaharapada. Setidak-tidaknya jenis-jenis pelanggaran pidana atau 
perdata dapat ditundukkan dalam satu titel (pada) itu (M.VIII.8). adapun 
penilaian tentang kebenaran ada tidaknya pelanggaran atau perkosaan 
perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian ini merupakan salah satu 
acara peradilan yang perlu ditempuh untuk memperoleh kebenaran 
materiil atau masalah yang dipersengketakan.

7.2. Badan Yudikatif

Menurut Manawadharmasastra badan Yudikatif dipegang oleh 
pemerintah (M.VIII.1). kekuatan mengadili di tangan pemerintah 
tidak bersifat mutlak karena pemerintah dapat menyerahkan fungsi ini 
kepada orang lain yang ahli. (M.VIII.9). Dengan penyerahan itu berarti 
ada semacam pendelegasian wewenang atau setidak-tidaknya ada 
pembagian tugas.

Dalam memutuskan, keputusan dapat dilakukan oleh satu orang 
saja. Hakim tunggal. Sebaliknya dapat pula dilakukan oleh beberapa 
orang Hakim Majelis. Hakim Majelis menurut Manu VIII.11 terdiri atau 
setidak-tidaknya tiga hakim anggota yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Raja(Kepala Negara).

Pada dasarnya adanya badan Yudikatif adalah untuk mengembalikan 
dharma atau menegakkan keadilan yang merupakan kebenaran Tuhan. 
Kebenaran ini dinamakan Wrasa (bentenga). Pelanggaran dinamakan 
Wrasada(yang dikucilkan).

Setiap keputusan yang akan diambil oleh hakim menurut ajaran 
agama Hindu harus benar-benar ditujukan pada pembenaran dan 
menghukum kepada mereka yang layak dihukum. Mempermasalahkan 
yang benar-benar salah tidak saja membebaskan dosa-dosa dari yang 
mengambil keputusan tetapi juga dosa-dosa yang dikenakan kepada raja 
yang berkuasa. Menurut kitab Manusmrti VIII.18. suatu keputusan yang 
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salah, merupakan tindakan yang tidak adil dalam mengadili. Dalam hal 
terjadi seperti itu seperempat kesalahan (dosa) jatuh pada pelakunya, 
seperempat lainnya jatuh kepada pemberi kesaksian palsu, seperempat 
lainnya lagi kepada hakim yang mengadili dan seperempat sisanya jatuh 
ke tangan Raja. Dari ketentuan itu tenyata keempat-empatnya dianggap 
bersalah. Oleh karena itu usaha menegakkan kebenaran (dharma) benar-
benar merupakan Fungsi dan tugas terpenting dari badan yudikatif itu.

7.3. Acara dalam Mengadili menurut Sastra 

Salah satu faktor dalam pembuktian adalah terpenuhinya acara 
yang tercantum dalam UU atau sastra. Pengadilan dimulai setelah 
adanya gugat dan gugat timbul karena adanya para pihak yang 
dirugikan. Pemanggilan dilakukan oleh hakim atau raja atau pengadilan 
yang berwenang setelah adanya pengaduan. Dalam sastra, kita jumpai 
dua istilah penting yaitu: (1). Ahwana dan (2). Asedha.

Ahwana, yaitu pemanggilan yang bertujuan untuk memaksakan 
terdakwa dating di depan pengadilan. Pemanggilan dilakukan oleh 
raja atau hakim setelah mempelajari pengaduan atau gugatan yang 
disampaikan kepada raja. Pemanggilan dilakukan secara pemberian 
kabar (mudra) yaitu dengan mengirim utusan kepada terdakwa. 
Sebaliknya Asadha adalah tindak penuntut umum untuk melakukan 
penahanan dalam rangka pemanggilan supaya terdakwa tidak 
melarikan diri.

Gugatan atau tuntutan yang disampaikan kepada raja atau hakim 
menurut Yajnawalkya dan Brihaspati harus benar-benar baik karena 
kalau tidak baik raja dapat menolaknya. Gugatan yang sempurna 
disebut bhasa sedangkan yang tidak sempurna dinamakan praksabhasa. 
Adapun yang dimaksud praksabhasa, ialah:
1) Bila gugatan itu bertentangan dengan pengalaman manusia 

(Aprasiddha)
2) Isinya memuat kebenaran yang memerlukan penindakan 

(Nirawadha)
3) Isinya tidak menghendaki penindakan(Nisprayojana)
4) Isinya tidak mungkin untuk dapat dibuktikan(pura rastra 

wiruddha) 
5) Isinya bertentangan dengan kepentingan negara (pura wiruddha)
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Bila gugatan itu menunjukkan kelima hal di atas menurut 
Yajnawalkya II 6, gugatan dapat ditolak.

Menurut Manu, Raja atau pembantunya tidak boleh memulai 
gugatan kecuali ada pengaduan atau ada yang dirugikan. Gugat dimulai 
oleh yang merasa dirugikan atau keluarga yang dirugikan.

Tertuduh setelah mendengar tuduhan yang disampaikan harus 
memberikan bantahan atau tangkisan. Tangkisan disebut-sebut 
“Uttara”. Berbagai jenis tangkisan disebutkan didalam kitab Katyayana 
Smrti, yaitu:
1) Satya (benar)
2) Mithya (palsu/tidak benar)
3) Pratyawaskandana (pengakuan atau pengingkaran).
4) Prangnyanya (Res Judicata) tidak bertentangan dengan yang 

terdahulu.

Dengan menggabung-gabungkan gugat dan jawaban, dalam jawab 
menjawab (Uttara samkara), diharapkan kebenaran akan dapat ditemui. 
Keputusan (siddhi) dapat diberikan setelah mengadakan pendengaran 
(kriya) kepada kedua belah pihak.

Keputusan tertulis yang diberikan dikenal dengan nama “Jaya 
ptra” yang isinya memuat pernyataan mengenai tuntutan atau gugatan 
dan pembelaan dalam tangkisan dengan disertai bukti-bukti, diputus 
atas nama keadilan dan Sabhasada atau saksi-saksi yang hadir dalam 
sidang umum terbuka untuk umum. Jayapatra yang dikeluarkan oleh 
raja-raja pada waktu itu ditulis dalam prasasti-prasasti yang banyak kita 
jumpai dalam berbagai bentuk dan isinya. 

7.4.  Bukti menurut Hukum Hindu

Dengan berdasarkan pada pengetahuan yang benar dan tepat tentang 
pemahaman apa yang layak dan yang tak layang, mengenai kebenaran 
berbeda dari ketidak benaran, seorang hakim memulai pemeriksaannya 
(M.VIII.24). Menurut pasal ini, pasal 24 Bab VIII. Manusmrti, seorang 
hakim Brahmana harus benar-benar ahli yang mendalami kebenaran-
kebenaran dharma yang harus ditegakkan. Dengan melihat atas dasar 
kata mata ilmu, dan Dharma (sruti, smrti, acara, sila dan atmanastuti 
serta segala UU dan peraturan yang berlauku) hakim memeriksa setiap 
gugatan yang diajukan kepadanya.
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Ditinjau dari segi pembuktian itu, dianut beberapa jenis bukti. 
Maha Rsi Yajnawalkya dalam tulisannya mengemukakan ada empat 
macam bukti, yaitu:
1) Lekhya (bukti autentik atas tertulis)
2) Bhukti (Bukti pemilihan atas materiil)
3) Saksi (bukti saksi)
4) Diwya (bukti sumpah)

Diantara semua bukti Lekhya dianggap paling kuat. Lekhya tidak 
hanya merupakan dokumen tertulis. Bukti pemilihan atau Bhukti 
merupakan alat pembuktian yang kuat pula kecuali kalau barang bukti 
itu sendiri ditolak, diperlukan adanya bukti lainnya seperti saksi.

Saksi dalam pembuktian diperlukan untuk memperkuat dalil-dalil 
dan hasil-hasil pembuktian yang ada. Kedudukan dan peranan saksi 
ditentukan secara panjang lebar pula didalam Kitab dharma sastra itu, 
seperti syarat-syarat seorang saksi, sangsi-sangsi bagi pemberi kesaksian 
palsu dan sebagainya. Demikian pula tentang cara-cara pemeriksa saksi 
dan kesaksian yang diberikan.

Menurut Bhagawan Manu, dalam pembuktian mempergunakan saksi, 
Bab VIII 60-71 ditetapkan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:
1) Setidak-tidaknya harus diketengahkan tiga saksi.
2) Saksi harus telah berumah tangga. Pengertian berumah tangga 

dalam ayat-ayat itu adalah dewasa.
3) Saksi diberikan oleh para pihak
4) Saksi harus bebas dari lobha

Diwya asal mulanya merupakan kesaksian Dewa-dewa, yaitu minta 
kesaksian dari Dewa atas perkara itu pembuktian yang disampaikan. 
Jadi diwya adalah semacam saksi pula yang dalam pelaksanaannya 
dipraktekkan dalam bentuk sumpah dengan meminta kekuatan Tula, 
Agni, Apah, Wisa atau kosa.

Pengambilan sumpah menurut masing-masing cara diatas tidak 
sama, menurut maksud yang terkandung dalam arti kata yang dipakai. 

Sumpah menurut sistem Tula timbangan, dimana yang disumpah 
ditimbang dengan pemberat lainnya. Sebaliknya sumpah menurut Agni, 
yang disumpah ditest dengan api. Bila terbakar dianggap bersalah. 
Contoh klasik dalam cerita Ramayana.
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Apah atau sumpah dengan air, yang ditenggelamkan ke dalam air 
untuk beberapa waktu. Bila dapat bertahan atau hidup dianggap tidak 
bersalah. Wisa atau sumpah dengan racun. Dalam bahasa daerah di Bali 
dikenal dengan nama Mecor atau disumpah dengan minum racun. Bila 
hidup berarti tidak bersalah.

Kosa adalah sumpah semacam Wisa hanya saja tidak beracun, 
melainkan dengan memakai air bekas pembersih arca atau keris yang 
telah dimantrai kemudian dimandikan dan diminum tiga teguk. Bila 
tidak mempunyai akibat apa-apa dalam beberapa waktu yang lama 
dianggap tidak salah.

Berbagai jenis sumpah di atas telah dibuang dan mengalami banyak 
perubahan dan bahkan ada yang ditinggalkan atau ditiadakan. Kecuali 
dalam hal pidana-pidana berat kadang-kadang masih dipergunakan 
sumpah-sumpah seperti itu. Dewasa ini bentuk sumpah yang lebih ringan 
adalah jenis sumpah bentuk separtha, yaitu sumpah hanya dalam kata-
kata, missal : kata benar saya bersalah supaya tidak selamat.”supaya 
tidak bahagia dan sebagainya”. Hanya ciri-ciri kekhasan agama masih 
sering dikedepankan misalnya bersumpah dihalaman pura, minta 
kesaksian dewa-dewa dan sebagainya.
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BAB VIII 

HUKUM HINDU DAN HUKUM ADAT

8.1.  Hubungan Hukum Hindu dan Hukum Adat

Di muka telah ditegaskan bahwa hukum Hindu yang dimaksud 
adalah hukum agama dalam arti yang sebenar-benarnya. Sebagai hukum 
agama, hukum Hindu disamakan pengertiannya dengan Dharma yang 
bersumber pada Rta. Agama itu sendiri juga merupakan norma atau 
kaidah-kaidah moral yang bersumber langsung dari wahyu Tuhan Yang 
Maha Esa. Dari sini tampak ada usaha untuk mengkaitkan nilai-nilai 
agama dengan praktek kehidupan, apakah misalnya nilai agama itu 
telah ditransformasikan kedalam norma-norma sosial yang mengatur 
kehidupan manusia di dalam masyarakat. Hubungan yang demikian tidak 
terlalu sulit mencari, karena agama hindu memperlihatkan gejala yang 
multikomplek sebagai pandangan hidup yang menyeluruh dan terpadu. 
John L. Esposito ketika memberi kata pendahuluan pada buku”Agama 
dan Perubahan Sosiopolitik”, hanya melihat hubungan agama pada dua 
demensi, yakni dikatakan : agama mempunyai suatu hubungan yang 
integral dan organic dengan politik dan masyarakat.(Esposito,1985:1).

Mengacu pada tujua hidup manusia menurut pandangan agama 
Hindu, yakni Moksartham Jagadhitaya ca iti dharmah, maka sebenarnya 
tradisi Hindu menawarkan suatu system normative dimana agama adalah 
integral dengan semua aspek kehidupan uamat manusia, baik politik, 
sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, keluarga dan lain sebagainay. 
Keseluruhan aspek kehidupan tersebut tercakup dalam pengertian 
“kekinian” dan “keakanan” yang bersifat kesurgaan. (“kekinian dan 
“keakanan”dipinjam dari istilah Soedjatmoko, 1979:25)

Pada gejala umum yang terjadi di Bali yakni keterkaitan agama 
dengan adat, adalah bukti adanya pertautan agama dengan salah satu 
aspek kehidupan manusia. Tjokorde Raka Dherana mengatakan, 
agama dan adat terjalin erat satu dengan lainnya, saling pengaruh-
mempengaruhi. Karenanya pelaksanaan agama disesuaikan dengan 
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keadaan tempat yang telah dan sedang berlaku. Penyesuaian mana 
bersifat membenarkan dan memperkuat adat setempat sehingga 
menjadikan kemuadian suatu “adat Agama” yaitu suatu penyelenggaraan 
agama yang disesuaikan dengan adat setempat. (Dherana, 1984:18).

Pembuktian adanya tingkat pengaruh hukum Hindu menjiwai 
hukum adat telah terbukti sejak berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. 
Penguatan ini diberikan oleh Gde Pudja ketika membahas dimulainya 
pertumbuhan hukum Hindu. Pudja mengatakan, bagian-bagian dari 
ajaran –ajaran dan pasal-pasal dalam Dharmasastra telah dioper dan 
dipergunakan sebagai hukum pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. 
Bahkan bukan pada masa kerajaan Hindu saja, karena secara tidak 
disadari bahwa hukum itu masih tetap berlaku dan berpengaruh pula 
dalam hukum positif di Indonesia melalui bentuk-bentuk hukum adat. 
Bentuk acara hukum dan kehidupan hukum Hindu yang paling nyata 
masih terasa sangat berpengaruh adalah bentuk hukum adat di Bali 
dan Lombok, sebagai hukum yang berlaku hanya bagi golongan Hindu 
semata-mata (Pudja,1977:34).

Dalam berbagai penelitian dan penulisan Hukum Adat, baik dalam 
bidang hukum pidana (Adat Delict), dalam bidang hukum Perdata 
terutama hukum Waris, hukum kekeluargaan dan perkawinan yang 
dikatakan hukum adat, semuanya ternyata hukum hindu. Baik pengertian, 
istilah-istilah yang dipakai maupun dasar filosofinya ternyata dioper dari 
kitab-kitab suci Hindu. Demikian pula pengenaan pembagian delapan 
belas titel hukum atau astadasa wyawahara, pembagian 12 jenis anak, 
berbagai jenis pidana adat seperti brahmahatia, wakparusia, sahasa dan 
sebagainya, semuanya merupakan hukum agama. Ini berarti hukum 
Adat itu sebagai besar adalah hukum agama. Ini berarti hukum Adat itu 
sebagian besar adalah hukum agama Hindu (Pudja, 1997:34-35).

Dalam praktek di tengah masyarakat memang tampak gejala 
yang bertaut menaut antara Hukum Hindu dengan Hukum adat. Kitab-
kitab hukum Hindu dalam bentuk kompilasi seperti Adigama, Agama, 
Kutaragama, Purwadigama dan Kutara Manawa, memang amat sering 
dijadikan sumber penyusunan Hukum Adat. Hanya transper ke dalam 
Hukum Adat tidak dilakukan sepenuhnya, karena tidak semua materi 
dalam hukum Hindu tersebut sesuai dengan situasi, kondisi dan 
kebutuhan masyarakat. Disini para tetua adat sangat berperan sebagai 
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tokoh yang menyaring nilai-nilai hukum hindu untuk disenafaskan 
dengan kebutuhan sesuai dengan system sosial yang berkembang.

Sejarah dari zaman Hindia Belanda mewariskan sesuatu yang 
pincang. Terutama dalam soal pengembangan hukum agama Hindu. 
Sebab semua ketentuan hukum yang ditujukan bagi masyarakat 
pribumi dan Timur Asing harus diundangkan terlebih dahulu menjadi 
hukum Adat. Paulus menguatkan dugaan ini. Ia mengatakan dalam hal 
melakukan peradilan di Hindia Belanda untuk orang-orang Pribumi 
dan Timur Asing terutama haruslah dilihat pada hukum kebiasaan 
mereka, yaitu adat. Dalam IS(ps 31 ayat 2 dibawah b), hukum ini 
disebut “peraturan-peraturan Hukum yang berkaitan dengan agama dan 
kebiasaan mereka”).(BP Paulus, 1979:159).

Semua pelanggaran dengan demikian berarti ditundukkan pada 
hukum adat yang berlaku. Ini berarti hukum adat menduduki orbit yang 
sentral dan telah berperan dominan dalam suatu lingkungan budaya 
tertentu, yakni lingkungan masyarakat adat yang mendukungnya. 
Konsekwensi dari peran yang dominan itu menjadikan hukum 
Adat semakin mengakar dan melembaga dalam interaksi sosial 
masyarakatnya, dalam arti bahwa kepatuhan masyarakat terhadap 
Hukum Adat tersebut tidak dapat dibantahkan.

Konsekwensi lain ialah membawa akibat yang sangat fatal, dimana 
mulai muncul tokoh-tokoh hukum adat yang tidak lagi menerima 
anggapan bahwa hukum adat bersumber kepada hukum hindu atau 
dharmasastra. Van Vollenhoven adalah salah satu dari banyak sarjana 
yang berpendapat demikian. Sarjana ini menentang secara langsung 
pendapat Prof. Van Den Berg yang mengemukakan bahwa hukum 
Adat bersumber pada hukum agama dengan disana-sini terdapat 
penyimpangan-penyimpangan. Berangkat dari pemikiran-pemikiran 
Van Den Berg, Gde Pudja memberi penekanan khusus pada hukum 
adat yang hakikatnya bersumber pada hukum agama. Dalam banyak hal 
pandangan tersebut mengandung pembuktian yang benar dan faktual.

Mengemukakan hasil penelitiannya, Gde Pudja lebih jauh 
mengemukakan, “Hukum Hindulah yang merupakan sumber dasar Dari 
Hukum Adat di Indonesia terutama di daerah-daerah dimana pengaruh 
Hindu itu sangat besar. Untuk daerah Bali dan Lombok, pembuktian itu 
tidaklah begitu sulit, karena seluruh pola pemikiran dan tata kehidupan 
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masyarakat yang beragama Hindu, tetap mendasarkan pada ajaran-
ajaran agama Hindu yang mereka yakini(Pudja, 1977: 192).

Kembali kepada teori Soerjono Soekarnto yang mengemukakan 
bahwa hukum Adat bersumber dari perkembangan prilaku yang 
berproses melalui cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat, baru 
kemudian menjadi hukum adat, akan semakin mempertegas mengenai 
pembuktian adanya hukum Hindu menjiwai hukum adat. Namun 
kerangka teori ini akan melahirkan adat murni, karena ia bersumberkan 
kepada perilaku menjadi manusia, baik personal maupun umum. Dalam 
proses menjadikan perilaku menjadi kebiasaan, tata kelakuan dan adat 
istiadat, Dharmasastra atau hukum Hindu sedikit banyak memberi 
pengaruh, berhubung kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat itu 
dibatasi oleh suatu norma-norma sosial dan norma-norma agama 
yang bersumber langsung dari wahyu Tuhan. Hukum Hindu dalam 
pembahasan dimuka dinyatakan bersumber pada Rta.

Meski dibentangkan secara tersirat (inplisit) dari beberapa uraian 
di depan, kecuali menegakkan kebaradaan hukum Hindu yang menjiwai 
hukum adat, sebenarnya dengan sendirinya juga berarti mencakup 
pengertian hukum hindu menjiwai kebiasaan. Kebiasaan ini dibatasi 
dalam kontek-nya yang berkiblat pada hukum adat. I Ketut Artadi 
menggambarkan kebiasaan itu demikian: “Dalam aspek lain hubungan 
antar warga ini menonjol juga dalam hal pentaatan terhadap kebiasaan 
pergaulan hidup yang dihormati (sima) yang dapat berupa tata susila, 
sopan santun, hidup dalam pergaulan di suatu desa, yang sedemikian 
dianggap patut seperti cara bertegur sapa, menolong warga lain yang 
terkena musibah, saling tolong dalam menanam padi, saling Bantu 
dalam soal membuat rumah dll”.(Artadi,1987:2).

Komponen ini dari pernyataan tersebut berturut-turut adanya 
pentaatan dari warga (masyarakat), kebiasaan pergaulan hidup yang 
dihormati , dan output berupa kebiasaan tolong menolong.

Ide-ide untuk mematuhi norma sosial dan norma agama, sehingga 
melahirkan perilaku sosial yang tolong menolong, seperti terdapat 
dalam komponen tersebut di atas, merupakan ide-ide yang melahirkan 
hukum adat.

Dengan demikian terdapat hubungan berantai dan estafet: dari 
hukum Hindu menjiwai hukum adat, dan penjiwaan itu mengalir juga 
menjiwai kebiasaan.
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8.2. Pengaruh Hukum Hindu terhadap Hukum Adat

Pembuktian adanya pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat 
telah terbukti sejak berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. Penguatan 
ini diberikan oleh Gde Pudja ketika membahas dimulainya pertumbuhan 
hukum Hindu. Gde Puja mengatakan, bagian-bagian dari sejarah dan 
pasal-pasal dalam Dharmasastra dioperalihkan dan dipergunakan 
sebagai hukum pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Bukann pada 
masa kerajaan Hindu saja, karena secara tidak disadari bahwa hukum 
Hindu itu masih tetap berlaku dan berpengaruh pula dalam hukum 
positif di Indonesia melalui bentuk-bentuk hukum Adat. Bentuk secara 
hukum dan kehidupan hukum Hindu yang paling nyata masih terasa 
sangat berpengaruh adalah bentuk hukum adat di Bali dan Lombok, 
sebagai hukum yang berlaku hanya bagi golongan Hindu semata-mata 
(Pudja 1977 : 34).

Gede Puja selanjutnya, dalam berbagai penelitian dan penulisan 
hukum Adat, baik dalam bidang hukum pidana adat (adat delict), 
dalam bidang hukum perdata terutama hukum waris, kekeluargaan dan 
perkawinan yang dikatakan hukum adat, ternyata semuanya hukum 
Hindu. Baik pengertian, istilah-istilah yang dipakai maupun dasar 
filosofinya ternyata diambil-alih dari kitab-kitab suci Hindu. Demikian 
pula pengenaan pembagian 18 titel hukum atau asta dasa Wyawahara, 
pembagian 12 jenis anak, berbagai jenis pidana adat seperti Brahmatia, 
Wakpurusya, Sahasa dan sebagainya, semua merupakan hukum agama. 
Ini berarti hukum Adat itu sebagian besar adalah hukum agama Hindu 
(Pudja, 1977 : 35).

Dalam praktek di tengah masyarakat memang tampak gejala 
hukum Adat yang taut menaut dengan hukum Hindu, kitab-kitab 
hukum pidana Hindu dalam bentuk kompilasi seperti Adigama, 
Agama, Kutaragama, Purwagama, dan Manawa Swarga. Memang amat 
sering dijadikan sumber penyusunan hukum Adat. Hanya transfer je 
dalam hukum Adat tidak dilakukan sepenuhnya, karena tidak semua 
materi dalam hukum Hindu tersebut sesuai dengan situasi, kondisi dan 
kebutuhan masyarakat. Di sini para tetua masyarakat desa adat sangat 
berperan sebagai tokoh yang menyaring nilai-nilai hukum Hindu atau 
disenapaskan dengan kebutuhan sesuai dengan situasi sosial yang 
berkembang (Widnya, 1988:37).
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8.3.  Jenis-Jenis Delik Adat yang Masih Hidup dalam Masyarakat.

 Dalam rangka pembahasan tentang pengaruh hukum Hindu 
ke dalam hukum adat, perlu kiranya diperhatikan beberapa delik adat 
yang masi berlaku dan hidup di masyarakat, baik yang tercantum dalam 
awig-awig desa adat maupun dalam Wetboek yang ada (di Bali ada 
4 Wetboek yang dinamakan caturagama yaitu, Wetboek Adi Agama, 
Wetboek Kutara Agama, Wetboek Purwa Agama, dan Wetboek Agama). 
Sudiana(2001), dalam laporan penelitiannya menunjukkan bahwa di 
Bali masih dikenal empat jenis delik adat sebagai berikut.

1. Delik Adat yang Menyangkut Kesusilaan.

Berbicara tentaang kesusilaan tidaklah dapat dipisahkan dari 
kelahiran manusia itu sendiri, karena tujuan dari kesusilaan itu adalah 
unutk menciptakan keseimbangan atau keharmomnisan hubungan 
antara makrokosmos (bhuana agung) dengan mikrokosmos (bhuana 
alit). Berkaitan dengan hal ini Cloka 160 Sarassamuscaya menyatakan 
sebagai berikut.

Cilam pradhanam puruse tadyasyeha paramacyati, 
Natasya jivitenartho duchilam kinprayojanam

Artinya; 
Susila itu adalah yang paling utama pada titisan sebagai manusia 
sehingga jika ada prilaku (tindakan) titisan sebagai manusia itu 
tidak susila, apakah maksud orang itu dengan hidupnya, dengan 
kekuasaannya, dengan kebijaksanaan, sebabsia-sia itu semuanya 
(hidup, kekuasaan, dan kebijaksanaan) jika tidak ada penerapan 
kesusilaan pada perbuatan. (Kajeng,dkk. 1977:114). 

Walaupun demikian, kenyataan dalam praktek (das Saein) tidaklah 
selalu sesuai dengan apa yang diharapkan (das Sollen), sehingga 
terjadilah pelanggaran terhadap kesusilaan itu sendiri dengan beraneka 
ragam bentuknya, sehingga dalam pertumbuhannya jenis ini masih 
banyak diatur dalam awig-awig desa adat seperti, lokika sanggraha, 
drati karma, gamia gamana, memitra galang, salah karma, kumpul 
kebo, berzina, dll.
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Team research FM & PM Universitas Udayana Denpasar dalam 
penelitiannya terhadap pengaruh agama Hindu terhadap hukum pidana 
adat di Bali, menunjukan adanya pengaruh hukum Hindu dalam jenis 
pelanggaran susila ini : Lokika Sanggraha, Amandel Sanggama, 
Gamia Gamana, Salah Krama, Dati krama, dan Wakparusya, 
Pembongkaran Kuburan (Team research FM & PM Udayana 
Denpasar, 1973 : 47-54).

Adapun pengertian jenis pelanggaran susila di atas adalah sebagai 
berikut. (1) Lokika Sanggraha adalah suatu bentuk delict adat dimana 
seorang laki-laki beluim kawin mengadakan hubungan sex dengan 
seorang perempuan yang belum kawin atas dasar suka sama suka dengan 
janji untuk dikawini yang kemudian menyebabkan wanita tersebut 
hamil, akan tetapi ternyata si laki-laki tersebut tidak mau menikahinya. 
(2) Amandel Sanggama adalah suatu bentuk perbuatan dimana 
seorang istri meninggalkan suaminya yang masih dalam status ikatan 
perkawinan. (3) Gamia Gamana adalah suatu bentuk larangan terhadap 
hubungan sexual yang dilakukan antara mereka yang mempunyai 
hubungan darah dekat, seperti halnya seorang lelaki yang berhubungan 
badan dengan ibu tirinya atau seorang bapak yang berhubungan badan 
dengan anak atau keponakannya. (4) Salah Krama adalah suatu bentuk 
delict adat yang berupa hubungan sexual antara manusia dengan 
binatang. (5) Drati Krama adalah seatu bentuk delict adat yang berupa 
hubungan sexual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang 
sudah bersuami. (6) Wakparusya adalah mengeluarkan kata-kata kotor 
yang ditujuklan klepada seseorang. (7) Pembongkaran Kuburan 
yaitu dimana pembongkaran inji sering bermotif jahat, missalnya 
untuk mengambil mayat orang yang ditanam atau mengamnbil suatu 
benda berharga yang ikut tertanam dengan mayat tersebut. (8) Mamitra 
ngalang ialah suatu delik yang berupa seorang laki-laki yang sudah 
beristri mempunyai hubungan derngan wanita lain yang diberinya 
nafkah ;lahir batin seperti layaknya suami istri, tetapi wanita inmi belum 
resmi dinikahi. Hubungan mereka bersifat terus menerus, dan biasanya 
si wanita di tempatkan dalam suatu rumah tersendiri. Delik ini hampir 
sama dengan drati karma, tetapi titik berat pelakunya adalah laki-laki 
yang sudah beristri, sedang pihak wanita tidak terikat perkawinan dan 
hubungannya secara terus menerus. Jadi wanita dalam drati krama 



92 Hukum Hindu Serta Perkembangannya

masih bersuami yang sah. (9) Kumpul kebo ialah seorang laki-laki 
derngan seorang wanita hidup bersama-sama dalam satu rumah dan 
mengadakan hubungan secxual, seperti layaknya suami istri, tetapi 
mereka belum dalam ikatan perkawinan yang sah.

2. Delik Adat yang Menyangkut Harta Benda

Delik adat tentang harta benda yang diatur dalam Awig-awig Desa 
Adat, secara garis besarnya dapat dikelompokan dalam tiga kelompok, 
yaitu: (a) Delik pencurian diatur dalam 24% dan awig-awig desa adat 
yang ada; (2) Delik adat pencurian benda suci diatur dalam 41% awig-
awig desa adat; (3) Delik adat merusak benda suci terdapat dalam 18% 
awig-awig desa adat. Delik pencurian tidak akan dibicarakan lebih lanjut 
sebab sudah diatur dalam KUHP. Mengenai pencurian benda suci terlebih 
dahulu harus dibatasi apa yang dimaksud benda suci itu. Menurut para 
ahli, yang dimaksud benda-benda suci ialah “benda-benda yang telah 
disucikan dengan suatu upacara menurut agama Hindu, yang digunakan 
sebagai stana (pralingga) Sang Hyang Widhi Wasa atau dipergunakan 
sebagai alat-alat di dalam upacara keagamaan” (Sarka, 1978:43). Jadi 
secara singkat dapat dikatakan bahwa benda-benda suci adalah benda 
yang bersih menurut pengertian keagamaan. Artinya, setelah benda itu 
diupacarai barulah benda itu dapat dikatakan sebagai benda suci yang 
dipakai sebagai alat untuk menghubungkan diri dengan Sang Hyang 
Widhi. Sebelum adanya upacara terhadap benda tersebut maka benda 
itu tak akan mempunyai nilai kesucian, sebab upacara itu mempunyai 
fungsi yang sangat penting didalam proses penyucian benda tersebut.

Benda-benda suci itu menurut besar kecil nilai kesuciannya dapat 
dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:
a. Pralingga-pralingga yang dibuat khusus untuk melambangkan 

Sang Hyang Widhi Wasa yang wujudnya seperti pewayangan yang 
disesuaikan manifestasinya;

b. Tapakan-tapakan seperti misalnya barong, rangda, dan lain 
sebagainya yang dibuat dengan tujuan supaya dijiwai oleh ista 
dewata yang mempunyai kekuatan gaib supaya jangan mengganggu 
di alam semesta;

c. Alat-alat upacara yaitu semua alat yang khusus dipakai dalam 
upacara keagamaan saja, misalnya kain lelancingan, umbul-umbul 
dan lain-lain.
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Terhadap benda-benda suci seperti yang tersebut dalam butir a dan 
b terdapat larangan-larangan yang harus ditaati dan bila dilanggar maka 
kesuciannya akan hilang dan untuk mengembalikan kesucian itu harus 
diadakan upacara kembali yang disebut upacara panyapuhang.

3. Delik Adat yang Melanggar Kepentingan Pribadi

Jenis pelanggaran ini antara lain meliputi mengucapkan kata-kata 
kotor atau mencaci seseorang (“memisuh”); memfitnah (“mapisuna”) 
orang lain; menipu atau berbohong (“mamauk/mogbog”) yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain; menuduh orang lain tanpa 
bukti yang jelas (menuduh bisa “ngleak”/menyakiti orang lain), dan 
sebagainya.

4. Pelanggaran Adat karena Kelalaian atau tidak Menjalankan 
Kewajiban.

Pelanggaran adat ini misalnya: lalai atau tidak melakukan kewajiban 
sebagai warga/”krama” desa adat, seperti tidak melaksanakan kewajiban 
“nyahan” desa, tidak hadir dalam rapat (“paruman”) desa, tidak 
memenuhi kewajiban membayar iuran (“papeson”) untuk kepentingan 
upacara atau pembangunan, dan lain-lain. Delik adat ini sifatnya ringan, 
oleh karena itu, biasanya dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai 
dengan awig-awig yang berlaku di desa adat bersangkutan dan tidak 
melalui proses peradilan. 

Semua jenis delict adat tersebut pernah diterapkan dalam peradilan 
Kerta di Bali semasa jaman penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. 
Dari keputusan-keputusan raad kerta kita mendapatkan kesimpulan 
bahwa bentuk hukum perdata, terutama hukum waris dan perkawinan 
menempati skala pelanggaran terbesar dibandingkan bentuk hukum 
lainnya.

Apabila skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat 
ditinjau secara makro, maka kita harus bertolak pada tigs hal pokok yang 
dipakai tumpuan memahami eksistensi hukum adat Bali secara lebih 
mendasar. Ketiga hal pokok itu adalah Tri Hita Karana, yakni adanya 
upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakan keseimbangan 
antar warga masyarakat itu sendiri. Upaya menegakan keseimbangan 
hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam Ketuhanan.
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Berbagai pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat sebagaimana 
contoh yang dikedepankan di atas, menunjukan skala pengaruh 
hukum Hindu terhadap hukum adat pada dimensi “Pawongan” dan 
“Palemahan”.

Adanya pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat, tidak 
dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hukum adat itu tidak ada. 
Gede Puja mengatakan, hukum adat haruslah tetap ada, sebagai kaidah 
yang asli pada masyarakat primer. Namun sejauh ini pembuktian 
untuk membedakan hukum Adat dengan hukum Hindu, belum banyak 
dilakukan. Kalau ada, penulisan itu belum sampai melihat kemungkinan 
bahwa hukum itu bersumber pada hukum Hindu (Pudja, 1977:34).

8.4  Konkritisasi Hukum Hindu dalam Peradilan

Konkritisasi hukum Hindu dalam peradilan telah dimulai 
sejak jaman Manu, melalui pengadilan Brahmana. Skala berikut ini 
membenarkan adanya pengadilan Brahmana tersebut : pengadilan yang 
dilakukan oleh tiga orang Brahmana ahli dalam Weda dan seorang 
hakim ahli yang ditunjuk oleh raja dinamakan Pengadilan Brahmana 
(Manu VIII : 11). Raja dinyatakan menyelidiki dan memutuskan 
langsung setiap perkara, tetapi bila berhalangan, ia dapat menunjuk 
Brahmana ahli untuk mengadilinya.

Setiap pelanggaran hukum dituduhkan pada delapan belas titel 
hukum (Wyawahara-pada), sebagaimana dinyatakan dalam sloka 
berikut ini : “begitulah cara menyelesaikan perkara yang termasuk 
kedalam delapan belas titel, antara dua pihak yang berperkara yang 
telah dinyatakan panjang lebar” (Manu, IX :250).

Pengadilan Brahmana yang dikenal pula sebagai Parisad atau 
Majelis. Diteruskan keberadaannya dalam jaman-jaman raja-raja di India. 
Kautilya menginformasikan adanya pengadilan-pengadilan majelis 
pada jaman raja-raja di India, raja masih tetap mempunyai kewenangan 
sebagai orang hakim (raja menjadi kepala Eksekutif, Legislatif dan 
Yudikatif). Dalam prinsip kerajaan yang ditinggalkan Kautilya, seorang 
hakim dinyatakan harus memegang Dharma atau kebenaran.

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum Manu berpengaruh 
sekali pada bentuk hukum dan perundang-undangan Majapahit. Ini 
secara dinyatakan langsung dalam kitab Kutara Manawa yang dijadikan 
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sebagai kitab perundang-undangan dalam kerajaan Majapahit di Jawa 
Timur, terutama pada jaman pemerintahan Dyah Hayam Wuruk Sri 
Rajasanegara.

Dalam susunan pengadilan kita juga mengenal adanya Dhyaksa. 
Seorang Dharmadhyaksa Kasaiwan, seorang Dharmadhyaksa 
Ksakasogatan, yakni agama Siwa dan peminpin agama Budha dengan 
sebutan Dang Acarya, karena kedua agama itu merupakan agama 
utama dalam kerajaan Majapahit dan segala perundang-undangan 
didasarkan pada agama. Sang Dharmadhyaksa dibantu lagi oleh lima 
Upapatti artinya : pembantu yang dalam piagam biasa disebut pemegat, 
baik Dharmadhyaksa maupun Upapatti disebut juga dengan Acarya. 
Upaptti ini dalam perkembangan selanjutnya jumlahnya makin banyak. 
(Slametmulya, 1979, 189-195). Sampai di sini jelas sekali adanya 
gambaran hakim majelis yang melibatkan Dang Acarya, sebagai orang 
suci yang tidak diragukan lagi kejujurannya, integritas dan dapat 
melihat kebenaran yang hakiki.

Kerajaan Majapahit dalam sejarah kita kenal berhasil 
mempersatukan Nusantara yang sekarang kita warisi sebagai Negara 
Kesatuan Indonesia. Pada setiap wilayah jajahannya, Majapahit 
nampaknya selalu berusaha menanamkan segala pengaruhnya, 
termasuk pengaruh dalam bidang hukum. Di Bali pengaruh ini kentara 
sekali, meskipun dalam penerapannya banyak mengalami modifikasi. 
Terutama materi hukumnya yang disesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan penduduk setempat. Gede Pudja mengatakan bagian-bagian 
dari ajaran-ajaran dan pasal-pasal dalam Dharmasastra telah diambil 
alih dan dipergunakan sebagai hukum pada masa kerajaan Hindu di 
Indonesia. Bukan pada masa kerajaan Hindu saja, karena secara tidak 
disadari bahwa hukum itu berpengaruh dan masih tetap berlaku pada 
hukum positif di Indonesia melalui bentuk-bentuk hukum adat. Bentuk 
acara hukum dan kehidupan hukum Hindu yang paling nyata masih 
terasa sangat berpengaruh adalah bentuk hukum adat di Bali dan 
Lombok, sebagai hukum yang berlaku bagi golongan Hindu semata-
mata (Gde Pudja, 1977 : 34).

Pada jaman Bali kuna, kerajaan-kerajaan di Bali seperti di masa 
kejayaan Jayapangus dilengkapi pula dengan Lembaga Peradilan. Ini 
membuktikan dari peran pendeta sebagai saksi dalam persidangan 
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sebagaimana dinyatakan dalam prasasti Kediri 629 B.Via. (Sukarto 
K.Atmojo dalam SA.Ketut Renik, 1988:15). Dalam bait (1) dari 
prasasti: ....telah dipersaksikan di depan tandarakyan rin pakiran kiran, 
(2) ijro makabehan seperti para senopati terutama para pendeta Siwa 
dan Budha. Yang hadir pada waktu itu senopati Belambunut. Persaksian 
semacam itu dapat terbaca pula dalam prasasti 350 Abang Pura Batur A 
(933 S). Majalah Universitas Udayana, XV No. 18,198:15-16).

Masa-masa setelah berakhirnya periode Bali kuna, kita mewarisi 
adanya pengadilan desa tiap-tiap desa di Bali. Para hakim yang bertindak 
memutuskan perkara-perkara biasanya ditangani atau diambil-alih 
langsung oleh para tetua desa dan orang-orang yang dianggap tahu 
tentang hukum Adat atau kebiasaan-kebiasaan setempat yang bersumber 
pada ajaran-ajaran agama. Tidak dijumpai catatan tertulis mengenai 
hukum yang diterapkan pada kesepakatan bersama warga desa yang 
sudah turun temurun. Tetapi setiap keputusan biasanya ditundukan.

Sampai kepada kedatangan Belanda di tahun 1849, yang ditandai 
dengan perang Jagaraga, pengadilan Kerta di Bali, terutama sebelum 
tahun 1930, para tetua desa sering diminta pendapatnya mengenai 
berbagai sengketa yang timbul di masyarakat. Atau dapat juga 
persoalan-persoalan itu diajukan kepada para brahmana ahli.

Peradilan kerta di Bali dibangun 33 tahun, terhitung sejak perang 
Jagaraga tahun 1849, tepatnya tahun 1882 (Buleleng) dan (Jembrana). 
Raad Kerta-Raad Kerta di kabupaten lain, dibangun menyusul 
belakangan, Karangasem tahun 1894, Klungkung 1910, Gianyar dan 
Bangli tahun 1916. Dalam penelitian Raad Kerta di Bali merupakan 
konkritisasi nilai-nilai hukum Hindu ini dibuktikan dari kitab-kitab 
hukum hukum yang dijadikan pegangan para hakim Kerta, seperti 
Agama, Adigama, Purwagama, Manawa Swarga, dan Kutaragama serta 
kitab-kitab hukum yang lain. Yang banyak mengacu hukum Manu atau 
Weda Smrti.

Demikian gambaran mengenai konkritisasi hukum Hindu dalam 
peradilan sejak jaman Manu sampai pada jaman pemerintahan Hindia 
Belanda di Indonesia. 
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BAB IX

KEDUDUKAN HUKUM HINDU DALAM 
HUKUM NASIONAL

Bab ini akan membahas tentang kedudukan hukum Hindu dalam 
hukum Nasional. Di dalam nya akan dipaparkan perlunya mempelajari 
hukum Hindu, keberadaan dan penataan hukum Hindu di Indonesia, 
Eksistensi hukumHindu diIndenesia. Dengan demikian pembahasan 
dan pemahaman terhadap bagian ini , merupakan dasar pemahaman 
terhadap materi selanjutnya. Artinya anda wajib memahami materi 
pada bagian ini dengan baik.

9.1.  Keberadaan dan Penataan Hukum Hindu di Indonesia

Para pakar hukum memandang perlu untuk mempersoalkan 
tentang keberadaan Hukum Hindu di Indonesia serta perlu penataan 
kembali atas hukum Hindu tersebut. Pandangan ini memang tepat, 
mengingat umat Hindu di Indonesia bukanlah kelompok yang 
eksklusif dan tertutup, melainkan berada sebagai bagian dari bangsa 
Indonesia, serta berinteraksi dengan sesama umat beragama lainnya. 
Lebih-lebih lagi jika dikaitkan dengan perubahan dan perkembangan 
serta kecendrungan-kecendrungan yang terjadi pada masa-masa yang 
akan datang.

Pada situasi dan kondisi yang demikian itu, hukum Hindu 
memang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dari luar baik 
yang positif maupun yang negatif, maupun dari pengaruh perubahan 
yang terjadi di kalangan intern umat Hindu sendiri. Dengan 
demikian, tidak dapat disangkal bahwa hukum Hindu pun mengalami 
perubahan, dari perubahan yang paling mendasar maupun perubahan 
yang tidak begitu prinsip. Perubahan yang mendasar sebagai akibat 
atau konsekuensi dari pengaruh ekstern dan intern tersebut, adalah 
mengenai keberadaannya sendiri.

Akan tetapi, perihal keberadaannya itu sendiri barulah merupakan 
persoalan yang masih umum dan abstrak. Oleh karena masih perlu 
dijabarkan lagi dalam bentuk-bentuk yang lebih konkrit. 
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Persoalan-persoalan diatas tidak bisa dijawab hanya dengan satu 
atau dua kalimat ataupun dijawab dengan jawaban yang merupakan hasil 
imajinasi, melainkan harus dilakukan dengan suatu penelitian ilmiah, 
yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Disamping itu, 
penelitian ilmiah itu tidaklah cukup dengan membaca kitab-kitab suci 
Hindu (andaikata kitab suci itulah yang dipandang sebagai sumber 
hukum Hindu), tetapi juga harus dihubungkan dengan kenyataan dalam 
masyarakat (umat) Hindu, sejauh manakah hukum Hindu yang sumber-
sumbernya dari kitab suci itu berlaku dan ditaati oleh umat Hindu 
sebagai hukum positif dan sebagai hukum yang hidup.

Persoalan lain, adalah apakah umat Hindu di Indonesia yang 
tersebar di berbagai pelosok Nusantara memang tunduk dengan hukum 
Hindu secara sama. Artinya menerima dan menaatinya sebagai aspek 
dari hukum Hindu itu di dalam kehidupanya sehari-hari baik umat 
hindu yang berada di aceh, Sumatera Utara, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa 
Tenggara, dan lain-lainnya. Hal ini berkaitan dengan masih berlakunya 
hukum adat (hukum lokal) sebagai bagian dari hukum positif dan 
hukum yang hidup di dalam berbagai kelompok masyarakat Indonesia. 
Lebih-lebih jika suatu masyarakat yang beragama Hindu, dalam bidang 
tertentu, seperti misalnya dalam bidang perkawinan ternyata tidak 
mengikuti hukum Hindu melainkan mengikuti hukum adatnya sendiri.

Tanpa mengecualikan atau mengurangi arti dan makna persoalan-
persoalan lain yang tidak diungkapkan di sini, kiranya masalah-masalah 
prinsip seperti diuraikan di atas yang berkenaan dengan “keberadaan 
hukum Hindu” ini saja sudah merupakan pekerjaan besar. Oleh karena 
seperti kita ketahui umat Hindu di Indonesia sebagai warga negara 
Indonesia (walaupun ada pula yang berkewarganegaraan asing) juga 
tunduk pada hukum nasional maupun hukum adatnya masing-masing, 
dalam beberapa hal, semuanya itu (huku7m nasional, hukum Hindu, 
dan hukum Adat), juga merupakan hukum positif dan hukum yang 
hidup serta harus ditaati oleh mereka. Tidak mustahil bahwa terdapat 
hubungan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Persoalan kedua yang berkaitan dengan “Keberadaan” hukum 
Hindu itu adalah masalah “Penataannya” berkenaan dengan penataan 
ini, dua hal dapat dikemukakan di sini yakni, pertama tentang bagaimana 
menempatkan atau mendudukkan hukum Hindu itu didalam kerangka 
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hidup beragama dan bernegara. Hal ini mengingat bahwa di samping 
hukum Hindu masih ada hukum lain yaitu hukum nasional dan hukum 
adat serta juga hukum agama lainnya misalnya hukum agama Islam. 
kedua menyusun dan menempatkan kembali hukum Hindu pada struktur 
dan tempat yang sebenarnya terutama jika terbukti bahwa selain ini 
terdapat ketidakberesan intern di dalam “tata” hukum Hindu itu.

Sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum Hindu maupun 
hukum-hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, seyogyanya diarahkan 
pada suatu arah dan tujuan yang lebih luas dan besar. Tegasnya harus 
dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, persoalan hukum 
maupun persoalan-persoalan lain yang ada atau terjadi dalam negara 
Indonesia tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pembangunan nasional 
seperti telah dirumuskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat No.: II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Salah satu butir dari pembangunan nasional itu adalah pembangunan 
dalam bidang hukum, yang pada dasarnya menyatakan bahwa 
pembangunan dan pembinaan dalam bidang hukum dimaksudkan untuk 
diabadikan bagi kepentingan nasional. Sebenarnya kalau ditelusuri 
secara lebih mendalam, usaha untuk mewujudkan, membangun dan 
membina suatu hukum nasional yang berlaku bagi tumpah darah 
Indonesia, sudah sejak lama dilaksanakan. Inilah salah satu yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau kita kembali pada masalah keberadaan dan penataan hukum 
Hindu, maka masalah yang lebih, bahkan amat mendasar, untuk 
dituntaskan lebih dahulu adalah eksistensi hukum Hindu dalam rangka 
pembangunan hukum nasional Indonesia. Dengan kata lain, keberadaan 
dan penataannya itu haruslah dikaitkan dengan pembangunan dan 
pembinaan hukum nasional, seperti telah dirumuskan dalam Garis-
Garis Besar Huluan Negara. Apabila ini sudah terjawab, barulah kita 
melangkah pada masalah-masalah lain yang bersifat lebih teknis dan 
operasional.

Salah satu persoalan teknis dan operasional itu adalah pembentukan 
Peradilan Agama Hindu. Dikatakan hanya salah satu, oleh karena 
masih banyak lagi persoalan-persoalan teknis dan operasional yang 
lain. Misalnya, ketegasan tentang mana yang merupakan hukum Hindu 
dan mana yang merupakan hukum adat, tentang bagaimana hubungan 
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antara keduanya serta mana yang lebih ditaati oleh umat Hindu dalam 
kehidupan sehari-hari, pemantapan dalam penerapan dan penataan 
hukum Hindu di kalangan umat Hindu, dan lain sebagainya. Masalah-
masalah inipun pemecahannya harus dilakukan secara teratur dalam 
sistematis. Jadi tidak bisa dilakukan secara acak serta menuruti selera 
ataupun kehendak subjektif semata-mata.

Kini muncul suatu kehendak dan tekad untuk membentuk 
peradilan Agama Hindu bagi umat Hindu di Indonesia. Tampaknya 
masalah keberadaan dan penataan hukum Hindu tersebut diarahkan 
pada suatu tujuan yaitu merealisasikan peradilan agama Hindu. Atas 
kehendak dan tekad ini, patut untuk dipertanyakan (bukan mencurigai)-
apakah peradilan agama Hindu ini memang amat dibutuhkan oleh umat 
hindu di Indonesia? Apakah pembentukan peradilan agama Hindu ini 
memang amat relevan bagi umat Hindu di Indonesia? Apakah dengan 
pembentukan peradilan agama Hindu tersebut masalah-masalah 
hukum (agama) Hindu akan menjadi lebih terjamin eksistensinya serta 
masalah-masalah lain yang menyangkut rasa keadilan mereka lebih 
terjamin? Apakah tidak ada masalah-masalah lain yang dihadapi oleh 
umat Hindu yang lebih relevan untuk dipecahkan demi kemajuan dan 
perkembangan umat Hindu?

Untuk sementara baiklah pernyataan-pernyataan di atas, terutama 
yang tidak menyangkut peradilan agama Hindu dikesampingkan saja, 
dan sebaiknya pembahasan difokuskan pada kehendak dan tekad untuk 
merealisasikan pembentukan peradilan agama Hindu di Indonesia. 
Namun sebelumnya di bawah ini akan dikemukakan lebih dahulu, 
sekadar sebagai satu gambaran umum tentang lembaga peradilan pada 
umumnya.

“peradilan adalah benteng terakhir dalam proses penegakan 
hukum dan keadilan”. Demikian ungkapan umum yang bergema 
dalam masyarakat. Apabila ungkapan ini diasumsikan sebagai benar 
demikian, dapatlah diartikan bahwa sebelum satu masalah (perkara) 
diajukan kehadapan pengadilan sepatutnya suatu masalah atau perkara 
itu diselesaikan secara musyawarah dan damai diluar pengadilan. 
Kecuali untuk perkara pidana yang bukan merupakan delik aduan.

Akan tetapi hal yang lebih penting bahkan amat penting yakni 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk umat hindu, 
supaya masyarakat benar-benar secara lahiriah dan batinaiah menerima 
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dan mentaati hukum tersebut.dalam hal ini termasuk pula kesadaran 
kesadaran hukum masyarakat/umat Hindu terhadaphukum Hindu.
Dengan demikian dapat diharapkan bahwa masalah atau perkara-
perkara yang diajukan ke pengadilan hanyalah masalah yang benr-
benar tidak bisa lagi diselesaikan secara musyawarah dan dama.

Kembali pada masalah pokok di atas yakni tentang pembentukan 
peradilan agama hindu,kiranya patut diketahui landasan (filosofis, 
historis, sosiologis) yang mendorong kehendak dan tekad untuk 
membentuk lembaga peradilan agama Hindu tersebut.Landasan 
filosofis,mungkin dapat dgali dari ajaran-ajaran agama hindu sebagai 
tercantum dalam kitab suci.Ini tentu lebih dipahami oleh para ahli atau 
pembuka agama hindu. Landasan historis, mungkin bisa digalipada 
praktek-pratek peradilan pada masa lampau, terutama perang dunia 
II, mengenai ada atau pernah ada peradilan agama hindu.Ini bisa 
dipercayakan pada ahli sejarah.

Dalam hubungan ini yang lebih relevan untuk disoroti adalah 
landasan atau masalah sosiologis, yakni dengan melihat pada fakta 
sosial tentang apa dan bagaimana umat Hindu di Indonesia sekarang ini 
dalam kenyataannya.Sudah tentu pula harus dikaitkan dengan proyeksi 
masa depan,mengingat bahwa dalam masa sekarang dan masa yang 
akan datang,segala sesuatu harus dirancangkan dan diprogramkan serta 
diarahkan ke masa depan.

Penyebaran umat Hindu dewasa ini memang sudah meluas 
diseluruh tanah air kita Indonesia, meskipun sebagian besar ada di 
Bali yang secara tradisional penduduknya memang dikenal sebagai 
pemeluk agama Hindu. Di Bali umat Hindu di samping tunduk pada 
hukum (agama) Hindu, juga tunduk pada hukum Adat Bali. Sebagian 
dari umat yang berasal dari Bali merantau keluar Bali baik sebagai 
transmigran maupun penduduk setempat di kota-kota mereka hidup 
sebagai kelompok (kecil) dari penduduk setempat. Bagi mereka yang 
bermukim di daerah transmigran, mereka membawa dan mentaati 
hukum agama Hindu dan adat dari daerah asalnya. Sedangkan di kota-
kota patut dipertanyakan sejauh mana mereka masih tetap tunduk pada 
hukum (agama) Hindu dan juga hukum adat Bali. Di samping jumlah 
atau presentase mereka yang tidak terlalu banyak jika dibandingkan 
dengan penduduk daerah atau kota yang bersangkutan.

Selain dari pada itu, ada juga umat Hindu yang bukan orang 
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Bali, seperti misalnya umat Hindu yang berasal dari Jawa, Kalimatan, 
Sumatra Utara, Sulawesi dan lain sebagainya yang pada umumnya 
adalah penduduk asli daerah-daerah tersebut. Apakah mereka ini dalam 
kehidupan sehari-hari tunduk dan hidup dalam hukum Hindu atau 
hukum adat masing-masing? Untuk menjawab pertanyaan ini, harus 
dilakukan suatu penelitian yang mendalam.

Andaikata persoalan-persoalan di atas adalah positif (“ya”), maka 
perlu diajukan pertanyaan lanjutannya dalam rangka merealisasikan 
peradilan agama Hindu di Indonesia yakni apakah memang sudah 
demikian banyak dan kompleksnya perkara-perkara atau kasus-kasus 
yang menyangkut hukum Hindu di kalangan umat Hindu, sehingga 
dipandang perlu untuk membentuk peradilan agama Hindu?

Kalau memang perkara-perkara yang berkenaan dalam masalah 
agama dan hukum agama Hindu sering dan banyak terjadi, patut 
dipikirkan lebih lanjut tentang penyebab dari timbulnya perkara-perkara 
tersebut. Dalam hal ini akan lebih baik bila harus dicari dan diketemukan 
penyebab timbulnya masalah tersebut. Dengan kata lain, lebih baik 
dicari upaya pencegahannya, dibandingkan dengan menyediakan untuk 
mengobatinya ataupun membuat obat sebanyak-banyaknya.

Kalau diumpamakan, akan dapat diberi perumpamaan seperti 
misalnya: karena banjir terus-menerus seperti pada musim hujan, 
maka pada bagian hilir sungai perlu didirika sebuah waduk besar dan 
megah untuk menampung air dan menanggulangi banjir. Atau dengan 
perumpamaan lain : karena penyakit-penyakit sangat banyak maka 
perlu didirikan rumah sakit-rumah sakit dan industri farmasi. Dalam 
hal ini, jangan diartikan bahwa waduk dan rumah sakit maupun industri 
farmasi itu tidak penting, melainkan yang lebih penting untuk dilakukan 
adalah mencari penyebab mengapa banjir berlangsung terus-menerus 
dan mengapa penyakit sangat banyak dan timbul wabah. Tetapi waduk 
maupun rumah sakit akan kurang ada artinya kalau tidak disertai 
usaha-usaha pencegahan atas terjadinya banjir maupun wabah penyakit 
tersebut.

Berdasarkan perumpamaan di atas kiranya mudah dianalogikan 
bahwa hanya karena banyaknya masalah atau perkara-perkara yang 
berkenaan dengan hukum (agama) Hindu yang terjadi dikalangan umat 
Hindu, lalu perlu dibentuk atau direalisasikan peradilan agama Hindu. 
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Patut dipersoalkan lagi, apakah dengan pembentukan peradilan agama 
Hindu tersebut, lantas masalah atau perkara-perkara itu berkurang.

Selain dari pada hal-hal seperti diuraikan di atas, ada lagi hal-hal 
lain yang juga tidak kalah pentingnya, jika peradilan agama hindu itu 
harus direalisasikan, seperti misalnya:
1) Masalah yurisdiksi dan kopetensi dari peradilan agama Hindu 

tersebut, misalnya jenis perkara apa saja yang harus menjadi 
kompetensinya.

2) Masalah hukum acara yang akan dipakai, apakah menggunakan 
hukum acara tersendiri ataukah hukum acara perdata.

3) Masalah kualifikasi dari hakim-hakim dan paniteranya.
4) Masalah eksekusi atas putusannya.
5) Masalah perangkat keras dan perangkat lunaknya, yang 

membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk membangun dan 
membina semua itu.

6) Dan lain-lainnya.

Seandainya cukup alasan untuk merealisasikan peradilan agama 
Hindu, langkah yang harus ditempuh masih cukup panjang. Hal ini 
terutama disebabkan oleh karena pembentukan suatu badan peradilan 
harus dengan undang-undang. Tegasnya sebagaimana diatur di dalam 
pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dan (2) yang masing-
masing menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut 
undang-undang, serta susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman 
itu diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini jelas bersifat imperatif, 
dalam arti bahwa tidak mungkin ada badan peradilan swasta atau badan 
peradilan yang dibentuk berdasarkan pada peraturan yang derajatnya 
lebih rendah dari pada undang-undang.

Dengan berdasarkan pada “undang-undang” berarti bahwa proses 
pembentukannya sendiri harus melalui persetujuan antara pemerintah 
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti tercantum 
pada pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, 
supaya usaha merealisasikan peradilan agama Hindu harus benar-
benar berhasil, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus 
menyetujuinya. Dapat dibayangkan sekarang tentang jalan panjang 
yang harus dilalui. Kiranya sebagai besar kita memaklumi mengingat 
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bahwa proses pembentukan undang-undang yang berlangsung selama 
ini memang cukup panjang dan berliku-liku.

Andaikata, (sekali lagi,andaikata) undang-undang yang menjadi 
dasar hukum itu berhasil diperjuangkan maka jalan masih cukup 
panjang. Haruslah dipersiapkan calon-calon hakim ada stafnya yang 
memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan serta sarana perangkat keras 
dan perangkat lunaknya. Apabila semua itu dipenuhi, sekarang kembali 
kepada persoalan pokok yang telah dikemukakan di atas, yakni apakah 
memang cukup banyak perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi dan 
kompetensi dari peradilan agama Hindu ini? Kalau hakim-hakim dan 
stafnya (yang notabene digaji oleh pemerintah) ternyata lebih banyak 
menganggur dari pada bekerja (karena sedikitnya perkara yang masuk), 
apakah hal ini tidak mubasir?

Khusus bagi umat Hindu di daerah Bali, mayoritas dari umat 
Hindu di Indonesia, apakah perkara-perkara adat atau yang menyangkut 
agama (Hindu) tidak cukup diajukan kehadapan Pengadilan Umum 
(Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung)? Kalau 
misalnya pengetahuan para hakim Peradilan Umum tersebut dalam 
bidang hukum adat Bali maupun hukum (agama Hindu), dianggap masih 
kurang, sebaiknya mereka diberikan penataan untuk meningkatkan 
pengetahuan mereka oleh instansi atau lembaga yang berwenang seperti 
misalnya oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana atau oleh Instansi 
Hindu Dharma. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat bisa dilaksanakan, 
dibandingangkan dengan menyiapkan calon-calon hakim agama Hindu 
seperti diuraikan di atas.

9.2. Eksistensi Hukum Hindu di Indonesia

Sebelum kita menyimak tentang eksistensi (keberadaan) hukum 
Hindu di Indonesia, maka pokok persoalan yang perlu diperhatikan 
adalah mengenai konsepsi hukum Hindu itu sendiri, oleh karena dengan 
konsepsi itulah nantinya akan dapat diketahui bagaimana hukum Hindu 
itu dalam kenyataan di Indonesia.

Mengenai konsepsi hukum Hindu ini, dalam makalah seminar 
(Cendikiawan Hindu Indonesia, 16-17 september 1988) telah diuraikan 
secara panjang lebar terutama sekali dalam bagian mengenai tinjauan 
umum tentang hukum Hindu. Namun apa yang disajikan di dalam 
uraian tersebut menurut hemat pembahas belum memberikan ketegasan 
mengenai apa sebenarnya hukum Hindu itu. Paling tidak, belum ada 
kejelasan mengenai konsepsi hukum Hindu yang digunakan oleh 
pemasaran. Di dalam makalah terlihat penggunaan konsepsi hukum 
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Hindu sebagai nilai, sebagai hukum alam yang bersifat abadi, sebagai 
hukum positif yang tercermin dalam perundang-undangan atau 
keputusan hakim dan juga sebagai norma agama. Sehubungan dengan 
pembahasan mengenai hukum Hindu dalam rangka realisasi Peradilan 
Agama sudah tentu perlu ditegaskan konsepsi hukum mana yang tepat 
untuk digunakan.

Menurut hasil seminar diatas maka dalam rangka menetapkan 
konsep hukum yang tepat perlu dicarikan dasarnya pada konsepsi 
hukum menurut ilmu pengetahuan itulah akan dapat diperoleh 
pembahasan yang lebih bersifat umum/universal. Walaupun hingga 
sekarang masih tetap diakui bahwa tidak ada satu definisi pun yang 
dapat menggambarkan apa sebenarnya hukum itu, namun dari kajian 
ilmu pengetahuan tersebut dapat kiranya ditarik suatu garis pokok 
mengenai hukum yaitu sebagai aturan atau petunjuk hidup dalam 
pergaulan masyarakat, yang berisikan perintah, larangan atau kebolehan, 
yang harus diikuti oleh anggota masyrakat dengan pengertian seperti 
ini maka akan dapatlah dibedakan secara jelas antara kaidah hukum 
dengan kaidah sosial lainnya seperti kaidah kesusilaan, kesopanan dan 
kaidah agama. Jadi kaidah hukum dapat diwujudkan secara lebih konkrit 
melalui tingkah laku masyarakatnya dan juga melalui kekuasaan yang 
ada pada masyarakat itu sendiri (dalam hal ini melalui penguasaan atau 
lembaga yang diberi kekuasaan untuk itu misalnya badan pengadilan) 
dengan konsepsi seperti itu tidaklah berarti memungkiri kemungkinan 
adanya pengaruh baik dari agama, kesusilaan maupun adat istiadat yang 
seringkali memberikan corak yang khas kepada aturan hukum tersebut.

Bagaimana dengan konsepsi hukum Hindu ? untuk dapat menen-
tukan konsepsi yang jelas mengenai hukum Hindu itu maka aspek sumber 
dari hukum Hindu itu perlu mendapatkan perhatian oleh karena corak 
hukum Hindu itu sungguh ditentukan oleh sumbernya didalam makalah 
pemrasaran telah diuraikan pula mengenai sumber-sumber hukum 
Hindu dengan mengikuti rangkaian kronologis berupa Weda – Smrti – 
Atmanastuti. Penunjukan sumber hukum Hindu seperti itu bersumber 
pada Manawa Dharmasastra II.6 yang dipertegas lagi dalam M.D. dalam 
ketentuan darimana Dharmasastra tersebut dipergunakan istilah Dharma 
yang kemudian diartikan pula oleh pemrasaran sebagai hukum, menurut 
hemat pembahas maka kata dharma itu mengandung pengertian yang 
lebih luas dari pengertian hukum seperti diuraikan di atas. Di dalam 
istilah Dharma terkandung pedoman hidup bertingkah laku sebagai umat 
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beragama (Hindu), sehingga dengan demikian mempunyai ruang lingkup 
yang sangat luas, yaitu mengikuti pelaksanaan keagamaan. sehubungan 
dengan hal tersebut maka perlu ditelusuri lebih lanjut yaitu yang mana 
dari sumber-sumber tersebut benar-benar sebagai sumber hukum bagi 
umat Hindu. Menurut hemat pembahasan sumber hukum yang jelas bagi 
umat Hindu adalah Weda dan Smrti karena bentuknya yang tertulis dan 
dapat dipandang sebagai sumber yang diperoleh langsung dari Wahyu 
Tuhan. Sedangkan yang lainnya seperti Acara dan Atmanastuti lebih 
banyak menunjukkan identitasnya sebagai sumber dalam kehidupan 
beragama (dharma dalam arti sempit). Kalaupun sumber ini tetap 
dipandang sebagai sumber hukum Hindu maka hukum yang bersumber 
pada sumber ini lebih banyak tampak sebagai hukum adat atau hukum 
kebiasaan yang bercorak hindu yang mengalami perkembangan atau 
perbedaan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Dengan kata lain hukum 
yang bersangkutan kehilangan identitasnya sebagai hukum Hindu yang 
bersumber pada kitab suci agama Hindu.

Berpegang pada uraian di atas maka,,hukum Hindu sudah 
seyogyanya diarahkan kepada pengertian sebagai pedoman bertingkah 
laku bagi umat Hindu dalam pergaulan masyarakat, yang bersumber 
pada Kitab Suci Agama Hindu yang dalam pelaksanaannya dapat 
dipaksakan oleh masyarakat atau melalui suatu lembaga yang dibentuk 
oleh masyarakatnya.

Berdasarkan hasil seminar diatas maka keberadaan hukum 
Hindu di Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: sebagai nilai 
dalam masyarakat, dalam hubungannya dalam hukum adat dan 
sumbangannya bagi pembangunan hukum nasional. Selain itu juga 
dilihat konkritisasinya dalam peradilan yang dalam bahasan ini akan 
dibahas dalam bab berikutnya.. Mengenai keberadaan hukum Hindu 
dalam tiga aspek tersebut diatas tampaknya hanya melihat wujud 
ataupun peran dari hukum Hindu tersebut sebagai nilai-nilai hidup 
dalam masyarakat (Hindu) yang membentuk karakternya sebagai insan 
yang baik dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang 
Widhi Wasa) selalu memperhatikan ajaran-ajarannya. Disini kelihatan 
kembali penggunaan konsep hukum Hindu dari pemrasaran yang 
menjurus kepada nilai hidup yang didasari oleh ajaran agama. Demikian 
juga kaitannya dengan pembangunan, pemrasaran hanya menetapkan 
sumber hukum Hindu sebagai pembentuk sikap moral dari penganut 
Agama Hindu dalam mendukung pembangunan di Indonesia sejalan 
dengan GBHN. Dalam hubungan ini kiranya perlu dikemukakan wujud 
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yang lebih konkrit dari hukum Hindu dalam bentuk prinsip-prinsip 
hukumnya yang dapat dijadikan dasar atau pegangan bagi kehidupan. 
Sudah tentu bahwa untuk keperluan ini dituntut suatu penelitian yang 
sesakma dan cermat serta mendalam.

Dalam pembahasan mengenai pengaruh hukum Hindu terhadapa 
hukum Adat khususnya di Bali dan Lombok, pemrasaran tampaknya 
menerima pendapat bahwa hukum adat dikalangan masyarakat Hindu di 
Bali dan Lombok itu sebenarnya adalah hukum Hindu, terutama sekali 
yang menyangkut bidang waris hukum pidana (adat delict), dalam 
bidang hukum perdata khususnya hukum waris, hukum perkawinan dan 
kekeluargaan. Dalam hubungan ini pembahasan perlu mengingatkan 
bahwa kesimpulan yang diambil dengan mendasarkan pada persamaan 
istilah maupun dengan mencari dasar filosofisnya pada ajaran agama 
Hindu, masih perlu untuk didalami lebih lanjut oleh karena sering kali 
persamaan istilah tidak selalu disertai dengan konsep kesamaan isinya. 
Demikian pula dengan dasar filosofis Hindu belumlah berarti bahwa 
ketentuan hukum adat yang bersangkutan otomatis merupakan hukum 
Hindu oleh karena kemungkinan ada kesamaan antara pandangan asli 
dari masyarakat yang bersangkutan dengan dasar filosofis Hindu. Untuk 
itu perlu dilakukan penelitian yang lebih seksama lagi mengenai sejauh 
mana ketentuan hukum adat yang ada di Bali dan Lombok dan juga 
didaerah lain yang mengenut Agama Hindu, betul-betul merupakan 
hukum Hindu.

Pandangan pembahas diatas dikemukakan sehubungan dengan 
adanya teori mengenai resepsi hukum agama oleh hukum adat yang 
dikemukakan oleh Fan den Borg dan Salmon Koyzor dengan nama 
“Teory Reception In Complxu” (penerimaan dalam keseluruhan). 
Menurut teori ini hukum adat merupakan suatu golongan masyarakat 
adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianut 
oleh golongan masyarakat itu (Iman Sudyat, 1981). Teori ini sangat 
ditentang oleh para hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Snouck 
Hurgronje serta Ter Haar yang pada akhirnya memberikan kesimpulan 
hanyalah bidang hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris 
ada pengaruh dari hukum agama namun bukan sepenuhnya hukum 
agama. Hal ini disebabkan karena hukum adat memiliki dua unsur 
yaitu unsur asli dan unsur agama. Dimana justru unsur asli yaitu yang 
bersumber pada budaya masyarakatnya yang menempati bagian terbesar 
dari hukum adat tersebut, sedangkan unsur agama sebagian kecil saja 
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(Boleman B. Taneko,1881). Prof. Hazairin sebagai tokoh Islam bahkan 
secara keras menentang teori ini dengan mengatakan sebagai teori iblis 
(Hazairi,1968).

Apabila disimpulkan hukum adat khususnya di Bali dan Lombok 
yang berlaku bagi umat hindu mendapat pengaruh dari agama hindu, 
terutama sekali yang menyangkut bidang hukum kekeluargaan, 
perkawinan dan warisan. Dengan kesimpulan ini maka sudah tentu 
hukum yang berlaku dikalangan umat Hindu akan lebih menampakkan 
dirinya sebagai hukum asli (hukumadat).dengan corak khas Hindu.

Pada sisi lain kita perlu pula melihat kenyataan yang ada pada 
masyarakat Hindu baik di Bali maupun di Lombok, terutama yang 
menyangkut persepsi anggota masyarakat mengenai hukum yang perlu 
bagi mereka. Sejauh pengamatan kami maka masyarakat hukum yang 
sudah diwarisi sejak dahulu dan mereka mempunyai resepsi bahwa 
hukum yang berlaku tersebut adalah hukum adat dengan memiliki 
corak kehidupan(Hinduistis).

Untuk memperjelas persoalan mengenai keberadaan hukum 
Hindu di Indonesia seperti kami sarankan diatas sekali lagi kami 
tekankan bahwa penelitian yang cermat dan mendalam sangat penting 
untuk dilakukan sehingga terjawablah nantinya mengenai pertanyaan: 
sejauhmana hukum hindu itu hidup dan diterima masyarakat hindu 
di Indonesia? Dengan terjawabnya pertanyaan ini maka akan jelaslah 
kepentingan hukum dari umat Hindu yang bagaimana harus dilindungi 
berdasarkan hukum hindu dan perlu disiapkan lembaga peradilannya 
secara khusus. Apabila persoalan ini tidak jelas masih kelihatan 
kepentingan hukum dari umat Hindu semata-mata bersumber pada 
adat asli dengan agama Hindu maka sudah tentu pemerintah menilai 
bahwa perlindungan hukum dari umat Hindu di Indonesia sudah cukup 
dilakukan melalui peradilan umum saja. 
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BAB X

PROSPEK PERADILAN AGAMA HINDU 
DI INDONESIA

Bab ini akan membahas prospek peradilan agama Hindu di 
Indonesia.Di dalam pembahasan ini akan dijelaskan berturut-
turut sejarah peradilan dan peradilan agama Hindu, kemungkinan 
terbentuknya peradilan agama Hindu di Indonesia. 

10.1. Sejarah Peradilan dan Pengadilan Agama di Indonesia

Sejak jaman dahulu masyarakat Indonesia memang sudah mengenal 
sistem peradilan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan 
yang mereka hadapi. Masyarakat Indonesia yang terdiri masyarakat 
hukum kecil-kecil baik hukum teritorial seperti desa di Jawa dan di 
Bali, Nagari di Minangkabau, dan lain-lain maupun masyarakat hukum 
genealogis seperti suku di minangkabau dan marga di Batak, jauh 
sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak sebelum penjajah belanda 
telah mempunyai sistem peradilan sendiri-sendiri. 

Pada jaman kerajaan Hindu maupun kerajaan Islam sebagai 
masyarakat hukum yang lebih besar mempunyai sistem peradilan sendiri. 
Antara sistem peradilan yang berlaku masyarakat kecil-kecil dan yang 
berlaku dalam kerajaan, mempunyai perbedaan yang bersifat prinsip 
dalam hukum yang diterapkan. hukum yang diterapkan dalam sistem 
peradilan masyarakat hukum kecil-kecil (desa, suku, marga) adalah 
hukum yang disepakati bersama oleh para warga masyarakat hukum 
dalam suatu masyarakat (seperti kerapatan famili di Minangkabau, 
sangkepan banjar di Bali). Hukum yang dimaksud itu, adalah hukum 
rakyat yang bersumber pada adat kebiasaan masyarakat setempat yang 
menjiwai oleh ajaran-ajaran agama Hindu atau Isalam. 

Hukum yang diterapkan dalam masyarakat hukum kerajaan, lebih 
banyak merupakan hukum “sang raja” yang dibuat olehnya dengan 
penasehat pendeta kerajaan. Umumnya yang berlaku lebih bersifat 
sewenang-wenang. Hukum itu pun dijiwai oleh ajaran-ajaran agama. 
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Walaupun hukum yang diterapkan dalam peradilan tersebut 
diatas dijiwai oleh hukum agama, namun tidak dapat dikatakan bahwa 
peradilan pada waktu itu adalah peradilan agama.

Peradilan agama baru dikenal sebagai sistem peradilan adalah 
pada waktu jaman India Belanda. Pada waktu itu dikenal adanya lima 
tatanan peradilan yaitu :
1. Tatanan peradilan gubernemen yang meliputi seluruh daerah India 

Belanda.
2. Dibagian-bagian India Belanda di mana rakyatnya dibiarkan 

menyelenggarakan peradilan sendiri, di samping hakim-hakim 
pribumi yang mengadili, menurut tatanan peradilan pribumi.

3. Di dalam kebanyakan daerah swapraja disamping tatanan 
peradilan gubernemen tatanan peradilan Swapraja (Zelfbertuurs 
rechtspraak).

4. Selanjutnya terhadap tatanan peradilan agama. Peradilan agama 
terdapat baik dibagian-bagian Hindia Belanda dimana semata-mata 
ada peradilan gubernemen maupun di daerah di mana peradilan 
agama merupakan peradilan pribumi, atau didaerah swapraja 
sebagai bagian dari peradilan swapraja itu.

5. Akhirnya di kebanyakan daerah terdapat peradilan desa di dalam 
masyarakat desa (Supomo,1957). 

Peradilan pemerintah (gubernemen reektpspraak) susunannya diatur 
dalam R.O. (reglemen op do reehtorlijke organisasi) dan RBG (reechts 
reglemen bpi tongoveston). Peradilan pribumi atau peradilan adat 
(inheemse rechtspraak) di dasarkan pada pasal 130 IS dengan pengaturan 
dalam regering van de inheemse in rechtsreeks bestuurd gebied (stb. 
No.80). peradilan swapraja (Zalfbestuur rechtspraak) berdasarkan Zelf 
bestuure regelon 1978. (stb. 1938,no. 529). Peradilan agama godsdientigo 
rechtspraak berdasarkan pasal 134 ayat 2 IS Peradilan Desa (dorpsjustite) 
yang berdasarkan pasal 3a Ro. (Wantjik Saleh, 1977).

Ketika bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan tahun 1945, 
keadaan peradilan di negara kita merupakan kelanjutan dari peradilan 
jaman hindia belanda.peradilan republik Indonesia sejak awal 
kemerdekaan sampai tahun 1951, belum banyak mempunyai waktu 
dan tenaga untuk melakukan penataan badan-badan peradilan yang ada 
pada waktu itu secara menyeluruh. Pada tahun 1951 oleh pemerintah 
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dimbil suatu tindakan sementara dengan cara mengeluarka suatu 
undang-undang darurat yakni undang-undang no. 1 tahun 1951 tentang 
“tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, 
susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, mulai 
berlaku 14 januari 1951. Tindakan sementara yang dilakukan dengan 
undang-undang darurdan pat no.1 tahun 1951 tersebut antara lain 
adalah penghapusan beberapa peradilan seperti peradilan swapraja dan 
peradilan pribumi (peradilan adat).

Pengadilan-pengadilan swapraja (di Bali disebut Raad Kerta) di 
seluruh Bali yang berjumlah 8 buah dihapuskan dengan penetapan 
Menteri Kehakiman taggal 19 Maret 1952 No.J.S.4/8/16. Selururuh 
wilayah peradilan swapraja tersebut, kemudian termasuk daerah hukum 
pengadilan Negeri Denpasar dan Singaraja.

Hukum yang diterapkan pada Raad Kerta tersebut adalah peswara 
Bali dan Lombok yang dibuat oleh Raja (Ida Sri Paduka Tuan Besar) 
asisten Raja Bali dan Lombok, kontrolir peradilan-peradilan kerta, 
punggawa-punggawa keresidenan Bali dan Lombok.

Berdasarkan kelima tatanan peradilan sebagaimana sudah 
disinggung di muka, hanya peradilan swapraja dan peradilan desalah 
yang pernah ada di Bali. Dengan kata lain, di Bali tidak pernah ada 
peradilan agama.

Dengan dihapuskannya peradilan-peradilan swapraja dan adat di 
tempat-tempat lainnya maka akan timbul pertanyaan apakah peradilan 
agama itu ikut terhapus ? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita 
tinjau terlebih dahulu di daerah mana-mana saja terdapat peradilan 
agama tersebut.

Sebagaimana telah dinytakan dalam hal, II angka 4 bahwa peradilan 
agama terdapat:
1. Daerah yang semata-mata terdapat peradilan Gubernemen 

(Peradilan Pemerintah Hindia Belanda).
2. Daerah-daerah yang ada peradilan pribumi (Peradilan Adat).
3. Daerah-daerah yang ada peradilan swapraja.

Dilihat dari segi kedudukannya, peradilan agama dapat berke-
dudukan sebagai peradilan sendiri (di daerah yang da peradilan 
Gubernemen), dan dapat merupakan bagian dari peradilan lain yaitu 
peradilan swapraja dan peradilan adat (Peradilan Pribumi). 
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Dalam kedudukan sebagai bagian dari peradilan swapraja dan 
peradilan adat (Pribumi) maka dengan dihapuskannya kedua peradilan 
itu, berdasarkan undang-undang darurat No. 1 tahun 1951 maka 
peradilan agama juga terhapus. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa 
dengan hapusnya peradilan swapraja dan peradilan adat, kemudian 
peradilan agama praktis terhapus, karena sebagai sudah dikatakan 
di atas, peradilan agama juga ada yang berkedudukan sendiri tanpa 
menjadi bagian peradilan lain. Dalam ini tentu saja peradilan agama 
tidak ikut terhapus.

Pada mulanya bermacam-macam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang pegadilan agama yaitu :
1. Peraturan peradilan agama (stb 1882 no. 152 yang telah diubah 

dengan stb. No. 1973 no 116 dan stb. 1940 no. 3 bagi daerah jawa 
dan madura.

2. Ordonasi peradilan agama (stb 1973 no. 638,jo.No.839), bagi 
daerah kalimantan selatan dan timur.

3. Peraturan pemerintahan No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan 
peradilan agama diluar jawa dan madura.

Dengan keluarnya undang-undang no. 14th. 1970,eksitensi 
peradilan agama masih tetap dipertahankan. Dalam undang-undang 
tersebut dibedakan antara peradilan umum dan peradilan khusus, 
peradilan agama ternyata dimasukkan ke dalam peradilan Khusus.

Peradilan Khusus mengadili perkara-perkara atau mengenai 
golongan tertentu. Yang dimaksud dengan perkara-perkara atau 
golongan tertentu, bagi pengadilan agama adalah perkara-perkara 
Nikah, Talak, Rujuk, dll. Untuk golongan rakyat yang beragama Islam.

Dilihat dari segi sejarah peradilan dan peradilan agama di Indonesia 
yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa peradilan 
agama yang pernah ada dari jaman Hindia Belanda sampai sekarang 
adalah peradilan agama Islam. Peradilan agama ini mempunyai wewenang 
mengenai perkara-perkara Perkawinan, Perceraian, Wafat, Hibah, dll

10.2.Kemungkinan terbentuknya Peradilan Agama Hindu di 
Indonesia

Sebagai penganut agama Hindu, tentu saja pembahasan menghargai 
dan patut mendukung rencana pembentukan peradilan agama Hindu 
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di Indonesia khususnya di Bali. Namun demikian, pembahas perlu 
terlebih dahulu memikirkan segala aspek yang berkaitan dengan suatu 
peradilan.

Membuat suatu peradilan tentu tidak semudah membuat “pisang 
goreng” dan tentu pula tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, 
sesingkat menantikan matahari terbit di esok hari. Banyak hal yang 
masih perlu dipikirkan lebih kongkrit, cermat, matang, teliti, dan juga 
penting mempertimbangkan faktor efisiensi, kalau ingin apa yang kita 
wujudkan itu tidak akan mengalami nasib layu sebelum berkembang.

Sehubungan dengan rencana pembentukan peradilan agama 
Hindu, maka perlu diperhatikan unsur-unsur suatu peradilan umumnya. 
Menurut Rochmat Socmitro unsur-unsur suatu peradilan terdiri atas :
1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum 

yang dapat diterapkan dalam suatu persoalan.
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit.
3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak.
4. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan 

perselisihan. (Syachran Basah, 1985).

Berdasarkan empat unsur peradilan yang sudah dikemukakan di 
atas, oleh Syachran Basah ditambahkan satu unsur lagi yaitu adanya 
hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (Rechtsttoepassing) 
dan menemukan hukum (rechtsvinding) in koncrito untuk menjamin 
ditaatinya hukum material.

Bertitik tolak dari unsur-unsur peradilan tersebut diatas, maka 
untuk membentuk peradilan agama Hindu perlu dipikirkan secara lebih 
konkrit mengenai:
1. Perkara-perkara apa dan yang bagaimana akan menjadi wewenang 

peradilan agama Hindu (kompetensi absolutnya)?
2. Bagaimana rumusan aturan-aturan hukum agama Hindu yang 

diterapkan dalam perkara-perkara tersebut pada butur 1 ?
3. Bagaimana prosedur beracaranya?
4. Berapa jumlah peradilan agama yang diperlukan, dan bagaimana 

susunannya?
5. Bagaimana hubungan fungsional antara peradilan agama Hindu 

dengan peradilan Umum?
6. Bagaimana kriteria hakim peradilan agama Hindu tersebut?
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Dalam hal ini mencoba mengetengahkan pembahasan mengenai 
hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan rencana pembentukan peradilan 
agama Hindu di Indonesia khususnya di Bali.

10.3 Perkara-perkara yang Akan Menjadi Wewenang Peradilan 
Agama Hindu

Dalam membahas kompetensi absolut Peradilan Agama Hindu, 
bahwa perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama 
Hindu adalah pokok-pokok yang ditujukan ke dalam Hukum Agama 
tersebut. Apa yang dimaksud dengan hal itu tidak dijalankan lebih lanjut. 
Hukum agama Hindu mencakup substansi atau isi pokok yang hampir 
mencakup semua jenis hukum yang diterapkan dewasa ini, sebagaimana 
tercantum dalam delapan belas (18) titel hukum dalam Manawa 
Dharmasastra. Kalau kita perhatikan kedelapan belas titel hukum dalam 
Manawa Dharmasastra itu, maka bidang-bidangnya meliputi: hukum 
piutang, deposito dan perjanjian, penjualan barang-barang tak bertuan, 
perikatan, hibah, tidak melaksanakan perjanjian, pembagian hasil jual 
beli, perselisihan antara pemilik dan buruh, perselisihan mengenai 
perbatasan, ancaman kekerasan, penghinaan, pencurian, perampokan, 
perzinahan, kewajiban suami-istri, pembagian warisan, dan tentang 
perjudian dan pertarungan (Gede Puja Rai Sudarta,tt).

Lebih lanjut digaskan, bahwa dilihat secara historis penerapan 
hukum Hindu dominan dalam hukum waris, perkawinan, hibah dan 
pemberian. kesimpulannya bahwa kompetensi absolut dari pengadilan 
agama Hindu di Indonesia adalah “bidang hukum agama”.

Apa yang diuraikan mengenai kompetensi absolut pengadila 
agama Hindu, secara konkrit belum jelas,.walaupun secara tersirat 
dapat dikatakan bahwa yang dimaksud itu adalah bidang perkawinan, 
maka hal itu pun harus di tegaskan, bidang apa dari perkawinan itu yang 
dapat dimasukan sebagai kompetensi absolut pengadilan agama Hindu, 
mengingat bidang perkawinan sudah ditangani oleh pengadilan negeri.

Sehubungan dengan hal itu, perkaa-perkara yang akan ditangani 
oleh pengadilan agama Hindu adalah perkara-perkara berkaitan dengan 
agama Hindu yang tidak dapat atau sulit diselesaika oleh pengadilan 
negeri berdasarkan hukum nasional yang ada. Untuk melakukan 
perkara-perkara tersebut secara terperinci, perlu diadakan penelitian 
dengan cermat.
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10.4.Hukum Agama Hindu yang Akan di Terapkan dalam 
Menyelesaikan Perkara-Perkara yang Akan Menjadi 
Wewenang Peradilan Agama Hindu 

Untuk menjawab pertanyaan ini, bukan pekerjaan mudah, karena 
sebelum menjawab hukum Hindu yang mana akan diterapkan, terlebih 
dahulu perlu dipahami konsep hukum hHndu itu sendiri. Mengenai 
konsep hukum Hindu, pemrasaran mengutip pendapat R Chandra 
yang menjelaskan : “Hukum Hindu adalah Undang-Undang Sipil 
dan Kejahatan, berdiri dan berdasarkan prosedur Hindu kuno sebagai 
landasan Smrti dan tafsiran-tafsiran atau hukum kebiasaan”. Kemudian 
pada bagian lain (hal. 8) pemrasaran berkesimpulan bahwa hukum 
Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum manusia 
(umat Hindu) sesuai dengan agama atau Dharma yang diyakini sebagai 
kebenaran yang abadi bersumber pada Rta.

Untuk menentukan peraturan hukum Hindu yang bagaimana akan 
diterapkan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang akan menjadi 
kompetensi absolut peradilan agama Hindu, tentu saja tidak dapat 
dijelaskan dengan menggunakan kedua definisi di atas.Dalam ini pun 
pembahas menganggap perlu berhati-hati, dengan jalan mengadakan 
penelitan terlebih dahulu terhadap berbagai sumber hukum Hindu yang 
sudah banyak disebutkan oleh pemrasaran.

Agar penelitian itu terarah, maka kita harus brpegang pada suatu 
konsep yang jelas tentang hukum Hindu. Meurut hemat pembahas, 
sebagaimana telah diuraikan di atas, (Hukum Agama Hindu) yang akan 
dapat diterapkan dalam rangka pengadilan agama Hindu adlah kaidah-
kaidah (norma-norma) yang berasal dari ajaran agama Hindu yang 
mempunyau sanksi hukum yang dapat dijalankan oleh manusia (dalam 
arti penguasa).

Kaidah-kaidah yang berasal dari ajaran agama Hindu tetapi tidak 
mempunyai sanksi hukum tidak dapat dikategorikan sebagai hukum 
Hindu, mungkin hanya merupakan norma susila, kesopanan, ataupun 
hanya norma agama sema-mata yang pelaksanaan sanksinya bersifat 
“niskala”.

10.5. Prosedur Berita Acara dalam Peradilan Agama Hindu

Mengenai hal ini juga perlu mendapatkan perhatian apabila ingin 
dan membentuk Peradilan Agama Hindu. Jadi diperlukan hukum formal 
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(hukum acara) dan untuk membuatnya sudah tentunya memerlukan 
waktu yang cukup lama.
1. Mengenai jumlah peradilan agama Hindu yang diperlukan di 

seluruh Indonesia, hal ini perlu dikaitkan dengan masalah efisiensi, 
karena menyangkut anggaran, jumlah pegawai, dan perkiraan 
perkara masuk untuk di Pengadilan. Mengenai susunan pengadilan 
agama Hindu, dapat kiranya mengambil perbandingan terhadap 
pengadilan agama Islam, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding.

2. Hubungan fungsional antara pengadilan agama Hindu dengan 
pengadilan Negeri, juga dapat mengambil perbandingan kepada 
pengadilan agama Islam, dalam arti keputusan-keputusan hakim 
Pengadilan agama Hindu, perlu dikaitkan oleh pengadilan Negari.

3. Hakim yang menangani perkara-perkara yang akan termasuk 
wewenang peradilan agama Hindu, menurut hemat pembahas 
adalah Sarjana Hukum yang sekaligus ahli dalam hukum agama. 
Tenaga-tenaga seperti itu harus dipersiapkan lebih dahulu. Apa 
yang harus diuraikan diatas adalah mengenai hal-hal yang harus 
dipersiapkan terlebih dahulu secara matang untuk memungkinkan 
dibentuknya Pengadilan agama Hindu di Indonesia. Ada alternatif 
lain yaitu bahwa peradilan agama Hindu tersebut dibentuk sebagai 
spesialisasi dari peradilan umum seperti halnya dengan Peradilan 
Ekonomi dan Peradilan Anak-anak. Dengan alternatif ini 
diperkirakan akan lebih efisien dan lebih sederhana dalam usaha 
pembentukannya.
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