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Abstrak 
 

Indonesia adalah negara dengan berbagai suku bangsa, secara tegas Van Vollenhoven 
membagi 19 “adat rechtskringen” lingkungan hukum adat) yang ada di Indonesia. Sebagai 
negara yang memiliki banyak suku bangsa tentunya Indonesia memiliki kelebihan sekaligus 
tantangan untuk mewujudkan negara kesatuan. Kesatuan yang dimaksud adalah menghormati 
kebudayaan, baik itu terhadap budaya suku maupun budaya hukum yang ada dalam setiap 
daerah. Berbagai macam suku bangsa memberikan pendewasaan tersendiri terhadap 
pengelolaan masalah bangsa Indonesia sehingga menentukan adanya keterkaitan hubungan 
antara perangkat negara dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara hukum adat dengan ketentraman sosial. Hubungan yang 
timbul antara hukum adat dengan ketentraman sosial adalah hubungan primer, karena proses 
hukum adat terbilang cepat dan efisien sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian 
hari karena hakekatnya hukum adat menjaga ketentraman komunal masyarakat. Melalui 
hubungan primer inilah menjadikan bangsa Indonesia lebih dewasa dalam hal manajemen 
masalah, membuat tugas dan beban negara menjadi lebih ringan, serta memberikan 
pemahaman mengenai kerukunan bernegara yang bersifat holistik. 
 
Kata Kunci : Hukum Adat, Ketentraman Sosial. 
 
 
 
 
A. Pendahuluan 

Sepanjang perkembangannya, hukum Adat pertama kali diperkenalkan oleh 
Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul De Atjehers. Namun hukum adat lebih 
dikenal dan populer ketika Van Vollehoven membuat buku yang berjudul Adatrecht van 
Nederland-Indie. Van Vollenhoven berpendapat bahwa Indonesia memiliki hukum 
sendiri yang tidak dapat dilihat dalam pandangan hukum Belanda. Sehingga ia menolak 
adanya substansi hukum kolonial Belanda dijadikan sebagai materi perundang-
undangan dalam hukum Indonesia.1 

Sejak zaman penjajahan Belanda, pihak Belanda sudah mengakui adanya 
keberagaman peraturan yang ada di Indonesia dalam bentuk wilayah-wilayah, namun 
hal tersebut dianggap tidak sebagai peraturan yang wajib dipatuhi oleh pemerintahan 
                                                 
1 Van Vollenhoven, Cornelis, 1931, Het Adatrect van Nederland-Indie: Tweede Deel, Cetakan kedua, 

Leiden. 
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kolonial Belanda sehingga hukum adat saat itu dianggap peraturan terakhir yang 
mengikat bagi rakyat Indonesia. 

Keberagaman adat di Indonesia menyebabkan lahirnya amandemen konstitusi 
mengenai adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.2 Ini merupakan 
pengejawantahan adanya prinsip keberimbangan yang ada dalam perkembangan hukum 
di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan suku bangsa, Indonesia memiliki berbagai 
suku dengan karakter yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut 
dilatar belakangi oleh karakter budaya berbeda-beda sehingga menciptakan hukum yang 
berbeda-beda pula sehingga menimbulkan pluralisme hukum, hal ini pula terjadi 
perbedaan paradigma penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat antara yang 
satu dengan yang lainnya. 

Perbedaan bukanlah menjadikan Indonesia menjadi terpetak-petak oleh 
masyarakat adat masing-masing wilayah, melainkan menjadikan bangunan kokoh yang 
senantiasa menopang kehidupan bernegara sehingga terciptanya lingkungan kondusif 
untuk penyelenggaraan negara, terutama mengatasi masalah konflik di wilayahnya 
sendiri. Sebagai negara demokrasi yang mengakui adanya hak-hak tersebut tentu 
memberikan ruang yang lebih kepada masyarakat adat untuk menyelenggarakan 
pemerintahan adatnya sendiri, bukanlah mengekang ataupun bahkan memarjinalkan 
masyarakat adat sehingga keberadaan mereka tidak diakui. 

Dengan gambaran singkat itulah paper ini berusaha menjawab segala tantangan 
dan permasalahan konflik yang terjadi di Indonesia melalui mekanisme hukum adat. 
Menganggap bahwa hukum adat memberikan Jawaban tersendiri yang tidak bisa 
dijawab oleh produk hukum nasional lainnya, karena hakekatnya hukum adat 
merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia. Sebagaimana mengutip pendapat Moh. 
Koesnoe bahwa hukum adat telah menjadi jiwa dan isi tata hukum nasional.3 Sebagai 
proses harmonisasi dan integrasi sosial dalam beberapa produk hukum berupa putusan 
pengadilan cenderung bernuansa sebagai mesin pencetak konflik sosial sehingga perlu 
kembali memberikan peranan yang lebih besar kepada lembaga hukum adat dalam 
menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Terlebih lagi mengenai kasus terorisme, 
korupsi ataupun lain sebagainya yang dianggap oleh masyarakat adat sebagai perbuatan 
yang tidak baik. 

Pengembangan hukum Indonesia tidaklah linier dengan tuntutan keadilan yang 
diharapkan oleh masyarakat sebagai subyek sasaran dari hukum, karena dirasakan 
bertentangan atau melanggar rasa keadilan masyarakat. Adanya perbedaan antara apa 
yang diatur atau dikandung dalam substansi hukum positif dengan apa yang diharapkan 
serta diidealkan masyarakat menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh dan 
berkembang dalam dimensi batiniah mereka. Dalam fenomena ini, terjadi perbedaaan 
kesadaran akan nilai-nilai tentang apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan 
yang salah, apa yang sesuai hukum dan yang bertentangan dengan hukum, antara 
kesadaran yang ada di masyarakat dan kesadaran yang dijabarkan di dalam hukum 

                                                 
2 Lihat Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik ndonesia, yang diatur dalam 
undang-undang.” 

3 Siti Soendari, 1996, Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalnya Menghadapi Era 
Globalisasi, Ubhara Press, Surabaya. hlm 5. 
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positif yang ada. Jika demikian maka nalar keadilan antara yang diharapkan oleh 
masyarakat dengan yang dikonsepkan dalam substansi aturan hukum yang ada jelas 
akan berbeda.4 

B. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini termasuk 
jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji hukum adat dalam kaitannya dengan 
terorisme yanng menggangu ketenteraman sosial masyarakat. Soerjono Soekanto 
menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk 
mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori 
lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru. Jadi deskriptif di sini mempunyai 
tujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran tentang sesuatu.5 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data  yang berupa bahan-bahan 
hukum, terutama bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder6. 

C. Pembahasan 

Setiap bangsa memiliki karakter tersendiri dalam hal penyelenggaraan 
hukumnya serta memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakat.7 Sesuai dengan GBHN 
1999 bahwa arah pengembangan dan pembangunan hukum nasional yakni budaya 
hukum, kesadaran, dan kepatuhan. Budaya hukum senantiasa termasuk dalam idea, 
aktifitas, dan artifak.8 Kaitannya dengan budaya, lebih spesifik terhadap ide yang ada 
didalamnya sehingga memberikan suatu hal yang abstrak mengenai sesuatu, sehingga 
inti dari budaya adalah suatu abstrak yang dilakukan dengan aktifitas yang terus 
menerus. 

Berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia memberikan pendewasaan 
tersendiri terhadap pengelolaan masalah bangsa Indonesia sehingga menentukan adanya 
keterkaitan hubungan antara perangkat negara dalam hal ini pemerintah dengan 
masyarakat. Menurut Van Vollenhoven Indonesia memiliki 19 wilayah hukum adat 
sehingga memerlukan adanya pemetakan lebih jauh mengenai adanya perkembangan 
atau penyempitan dalam wilayah hukum adat tersebut. Dengan mengetahui secara jelas 
pembagiannya memberikan antropologi hukum bagi perkembangan hukum yang ada 

                                                 
4 Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, 

Yogyakarta. hlm 48-50 
5 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta, UI Press,  hlm. 10 
6 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang: Ghalia 

Indonesia, hlm. 11-12. 
7 Lihat pendapat Von Savigny dalam M.D.A. Freeman, 2001, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, Edisi 

Keenam, Sweet Maxweel Ltd, London, hlm 904, “bahwa sistem hukum merupakan bagian dari 
budaya masyarakat, hukum dibangun dalam masyarakat itu sendiri, sehingga dari jiwa tersebut 
menimbulkan kebiasaan dan selanjutnya dibuat aktivitas hukum” 

8 Djoko Sukisno, Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Menghadapi Era Globalisasi, 
Mimbar Hukum. hlm 3 
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sehingga pemberlakuan hukum nasional menjadi lebih terarah dan lebih dirasakan 
masyarakat karena hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Sebagai contoh di Aceh, seorang istri yang berzina dibunuh. Di Batak, jika 
pembunuh tidak membayar denda dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk 
pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Begitupun adat Minangkabau 
menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, 
siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon 
penculik atau perampok wanita, baik penduduk asli atau bukan yang menculik atau 
menggadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di 
Kalimantan, orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. 
Di Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau 
pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang.9 

Hukum adat sebagai jati diri bangsa Indonesia, merupakan Jawaban atas segala 
tantangan yang ada, sehingga segala macam konflik yang terjadi di dalam negeri dapat 
diselesaikan dengan cepat dan segera, karena hakekatnya asas yang dianut dalam hukum 
adat adalah komunal. Apabila seseorang mengganggu komunal masyarakat adat maka 
tidak segan-segan masyarakat adat tersebut bertindak orang tersebut sesuai dengan delik 
adat yang berlaku di adat masing-masing. Keberadaan hukum adat dianggap sudah kuno 
bagi yang berparadigma moderen, padahal kalau mau dilihat kejadian akhir-akhir ini 
dengan menggunakan penyelesaian konflik senantiasa tidak menyelesaikan secara 
menyeluruh sebagai contoh adalah kasus terorisme, adanya Densus 88 yang menembak 
mati di tempat pelaku teroris merupakan suatu hal yang tidak menunjukkan sebagai asas 
praduga tidak bersalah. 

Kedudukan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional adalah 
memberikan masukan kontribusi berupa asas-asas hukum yang benar-benar sesuai 
dengan jiwa kepribadian masyarakatnya. Disamping itu hukum adat baik hukum adat 
bagi masyarakat tradisional maupun modern akan berfungsi sebagai pengisi kekosongan 
hukum, Pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kejasama 
secara menyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah 
juga perlu adanya dukungan terhadap kepedulian masyarakat, karena dengan melibatkan 
masyarakat penanggulanan dan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksi atau 
kegiatan terorisme dapat dengan mudah diatasi. 

Sistem pertahanan dan keamanan TNI dan Polri merupakan elemen utama dalam 
menghadapi aksi kejahatan terorisme harus selalu melakukan koordinasi dengan 
instansi-instansi pemerintah lainnya atau dengan swasta atau elemen sipil lainnya 
karena dukungan dan koordinasi dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai permasalah 
teroris akan mudah diatasi. 

Di dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia dibutuhkan 
suatu badan ekstra semacam lembaga anti terorisme nasional yang pengawalannya 
ditangani secara terpadu antara TNI dan Polri serta unsur masyarakat dengan dibawah 
satu komando pengendali. Selain peningkatan kerjasama baik antara lembaga di dalam 
negeri perlu juga adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga anti terorisme yang 
berada diluar negeri yang tentunya didasari oleh kerangka hukum, karena dengan dasar 
hukum yang kokoh akan menjadi dasar kebijakan nasional dan tindakan kita dalam 

                                                 
9 Syahruddin Husein, 2003, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, USU Digital Library. 
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memerangi terorisme. Selain itu dengan dasar hukum yang kuat diharapkan mampu 
melindungi berbagai kepentingan baik kepentingan publik maupun hak-hak asasi 
manusia. 

Terorisme termasuk kategori extra ordinary crimes10, sehingga mem-butuhkan 
extra ordinary measures. Kelahiran undang-undang terorisme tidak lepas dari 
munculnya pro dan kontra. Pro dan kontra terjadi karena adanya perbedaan titik tolak 
dalam memandang terorisme dengan dikeluarkannya Undang-undang Terorisme. Di 
satu sisi kelompok kontra didasarkan pandangan pada perlindungan Hak Asasi Manusia  
pelaku (offender oriented), sedangkan sisi lain titik tolak kelompok pro didasarkan pada 
pendekatan perlindungan Hak Asasi Manusia korban (victim oriented). Perbedaan itulah 
yang menyebabkan adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai terorisme. 

Kelompok pendukung didasarkan pada perlindungan korban, dimana teror 
merupakan ancaman bagi hak-hak individu seperti hak untuk hidup, bebas dari rasa 
takut, maupun hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap 
kebebasan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan 
yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat madani yang 
pluralistik, harmoni dalam perdamaian internasional dan sebagainya.11 

Merujuk pada ketentuan hukum nasional seseorang tidak boleh dianggap 
bersalah sebelum ada barang bukti dia melakukan kejahatan tersebut. Hal tersebut 
sesuai dengan ketentuan hukum adat bahwa harus ada saksi mata pada setiap kejadian, 
apabila kejadian tersebut tanpa ada saksi mata maka tidak dianggap sebagai delik dalam 
hukum adat. Untuk itulah adanya kejadian yang ada tentu harus dipertimbangkan secara 
matang-matang dampak dari tindakan tersebut. Apabila yang dilakukan oleh Densus 88 
dengan cara membunuh di tempat terhadap yang dianggap pelaku terorisme, maka hal 
tersebut menimbulkan kebencian bagi keluarga yang dianggap terorisme tersebut serta 
menimbulkan kebencian warga sekitar mengenai tindakan tersebut. Jalan kompromis 
seperti negosiasi dan diplomasi ataupun kerja sama, tidak memberikan hasil 
sebagaimana yang diharapkan. Lebih jauh lagi, oleh kekeuatan atau kelompok yang 
melakukan resistensi, mekanisme atau jalur-jalur reguler yang ditempuh selama ini, 
dinilai telah memberikan hasil yang sangat tidak memuaskan, karena terlalu banyak 
toleransi dan kompromistik, yang justru sangat merugikan mereka. 

Untuk itulah diperlukan adanya beberapa langkah untuk memberikan keadilan 
dalam hukum nasional Indonesia agar terorisme berkurang yakni: 

1. Bahwa pemberlakuan ketentuan mengenai membunuh pelaku yang diduga teroris 
dengan cara membunuh di tempat perlu ditinjau ulang karena bukan merupakan 
penyelesaian masalah dalam jangka panjang dan tidak sesuai dengan asas praduga 
tidak bersalah. 

2. Menghormati hak-hak individu, dalam hal ini hak untuk hidup. Dalam hal ini dengan 
cara sosialisasi kepada anak-anak bahwa setiap orang berhak untuk hidup. 

                                                 
10 Korban yang bersifat massal ditambah dengan modus operandi yang melampaui dari kejahatan-

kejahatan konvensional, kemudian orang mengkategorikan kejahatan terorisme sebagai “extra ordinary 
crime” 

11 Muladi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Kerangka Hak Azasi 
Manusia, Makalah Kuliah Umum UNDIP, hlm 2. 
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3. Pemberantasan terorisme yang mengganggu ketenteraman masyarakat sebaiknya 
didukung oleh perangkat masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh adat, sehingga 
dalam hal penangkapan lebih terkoordinir. 

4. Pemberlakuan Undang-undang tersendiri bagi hukum adat agar ketika terjadi hal 
yang mengganggu ketenteraman masyarakat maka masyarakat dapat mendidik dan 
menanggulangi hal tersebut dengan cepat. 

5. Menata secara akurat administrasi kependudukan agar tidak rentan untuk 
dimanipulasi serta memberdayakan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi 
yang selama ini dirasakan telah terjadi ketimpangan sosial.  

 

Selain itu juga beberapa waktu lalu terjadi konflik di sosial media mengenai 
terorisme yang menyebabkan debat panjang antara pemeluk agama yang ada di 
Indonesia, hal tersbut mengakibatkan terjadinya saling ketidakharmonisan dan terkesan 
saling menuduh satu sama lain, hal tersebut bukanlah sikap dewasa. Karena di masing-
masing agama menganjurkan untuk bersikap menghormati agama lain dan tidak boleh 
berburuk sangka terhadap sesuatu. Akan tetapi, terus berlanjut pemberitaan konflik 
tersebut ke berbagai media masa. Sehingga hal tersebut tentu saja mengganggu 
keharmonisan antara agama di Indonesia. Untuk itulah diperlukan adanya penyelesaian 
agar masalah terorisme di Indonesia tidak memberikan perpecahan ideologi ataupun 
muncul berbagai opini dalam masyarakat yang terkesan menduga-duga saja tanpa 
melihat fakta yang terjadi. 

Hubungan antara hukum adat dengan ketenteraman sosial adalah hubungan 
primer, karena hakekatnya hukum adat menjaga ketentraman komunal masyarakat. 
Kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud  kelompok, sebagai satu kesatuan yang 
utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah 
makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih 
diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Secara singkat arti dari Komunal 
adalah:12 

- Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya. 
- Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya 
- Hak subyektif berfungsi sosial 
- Kepentingan bersama lebih diutamakan 
- Bersifat gotong royong 
- Sopan santun dan sabar 
- Sangka baik 
- Saling hormat menghormati  

Delapan prinsip inilah yang harus ada dalam asas komunal hukum adat bahwa 
hukum adat senantiasa hal-hal yang positif bahwa sikap gotong royong, sopan santunm 
sabar, saling menghormati dan lain sebagainya merupakan sikap yang harus dimiliki 
saat ini untuk menjadikan ketenteraman, karena tanpa adanya sikap itu semua seluruh 
warga negara Indonesia senantiasa dilanda kegelisahan terhadap tatanan hukum yang 
ada di Indonesia. 

Rekonseptual terhadap prinsip komunal yang dimasukkan ke dalam Undang 
merupakan kunci utama primery key) untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan 

                                                 
12 Bewa Ragawino., Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia, fakultas ilmu sosial dan ilmu 

politik Universitas padjadjaran. hlm 12 
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akar permasalahan terorisme di Indonesia. Prinsip-prinsip komunal dirasakan sudah 
mulai luntur atau ditinggalkan oleh rakyat Indonesia hal ini terbukti bahwa masyarakat 
tidak mengetahui keadaan tetangga sekitarnya ataupun masyarakat sekitarnya sehingga 
diperlukan adanya perhatian khusus mengenai hal tersebut agar tidak terjadi dan 
mengembalikan semangat masyarakat adat yang selalu menjunjung komunal ke dalam 
kehiduapan berbangsa dan bernegara. 

Rekonseptual ini sungguhlah penting dikarenakan akar permasalahan terletak 
pada grand design politik hukum nasional. Apabila grand design tersebut mengakui dan 
memberikan tempat yang sama bagi hukum adat maka seluruh konflik yang ada dapat 
dikurangi, karena masyarakat lebih mematuhi peraturan atau kebiasaan yang ada dalam 
peraturan hukum adat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan masyarakat sebagai subjek dari 
hukum itu sendiri, bukan objek. karena hakekatnya apabila hukum itu tidak dijalankan 
oleh masyarakat atau tidak dipatuhi sama saja dengan hukum itu tidak memiliki 
kekuatan mengikat. Untuk itulah kembali ditekankan dalam paper ini bahwa merombak 
grand design politik hukum yang ada yang sejatinya tidak efektif diberlakukan di 
Indonesia. 

Apabila semua hal tersebut dilakukan maka mungkin terjadi suatu sistem 
holistik antara yang satu dengan lainnya yang menyebabkan kerukunan suku, agama, 
dan ras dapat terjadi, sehingga pada akhirnya tercipta adanya negara hukum yang 
membahagiakan rakyatnya. 

D. Kesimpulan 

Eksistensi hukum adat dalam konstitusi telah memberikan gambaran yang jelas 
bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur yang khas dalam hukum. Hukum adat 
harus dikaji dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi 
dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah berbeda. Perbedaan itu selanjutnya 
juga menimbulkan variasi dalam nilai-nilai sosial budaya mereka, termasuk nilai-nilai 
hukum sebagai produk budaya. 

Sifatnya fleksibelitas dan beberapa asas prinsipil yang salah satunya adalah 
komunal menyebabkan hukum berbeda dengan hukum nasional. Konstitusi sebagai 
hukum yang bersifat organik, memberikan sebuah jaminan kepastian hukum  kepada 
hukum adat dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan dan 
penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Jaminan kepastian 
hukum oleh konstitusi juga diwujudkan dengan mewajibkan kepada para hakim sebagai 
pemberi dan pencipta keadilan di masyarakat untuk wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nila hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Beberapa langkah untuk memberikan keadilan dalam hukum nasional Indonesia 
agar terorisme berkurang yakni: Bahwa pemberlakuan ketentuan mengenai membunuh 
pelaku yang diduga teroris dengan cara membunuh di tempat perlu ditinjau ulang karena 
bukan merupakan penyelesaian masalah dalam jangka panjang dan tidak sesuai dengan 
asas praduga tidak bersalah; Menghormati hak-hak individu, dalam hal ini hak untuk 
hidup. Dalam hal ini dengan cara sosialisasi kepada anak-anak bahwa setiap orang 
berhak untuk hidup; Pemberantasan terorisme yang mengganggu ketenteraman 
masyarakat sebaiknya didukung oleh perangkat masyarakat, baik itu tokoh agama, 
tokoh adat, sehingga dalam hal penangkapan lebih terkoordinir; Pemberlakuan Undang-
undang tersendiri bagi hukum adat agar ketika terjadi hal yang mengganggu 
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ketenteraman masyarakat maka masyarakat dapat mendidik dan menanggulangi hal 
tersebut dengan cepat; Menata secara akurat administrasi kependudukan agar tidak 
rentan untuk dimanipulasi serta memberdayakan masyarakat dalam kehidupan sosial 
ekonomi yang selama ini dirasakan telah terjadi ketimpangan sosial.  

Merubah grand design politik hukum nasional dengan memasukkan hukum adat 
sebagai elemen yang sama dengan hukum nasional baik itu lembaga peradilan adat yang 
diakui, proses penyelesaian sengketa sampai pada penjatuhan sanksi adat itu sendiri 
harus dimasukkan ke dalam politik hukum nasional. Selama hal tersebut tidak dirubah 
maka selamanya keadaan bangsa Indonesia tetap seperti saat ini. Karena pondasinya 
harus dirubah jika menginginkan kerukunan antara masyarakat. Terlebih lagi beberapa 
kasus terorisme yang membuat beberapa agama saling serang sehingga diperlukan 
adanya peranan masyarakat khususnya masyarakat adat untuk mengatasi hal tersebut. 
Karena peranan penting berada pada adat itu sendiri yang secara langsung mengetahui 
keadaan wilayahnya masing-masing serta penyelesaian masing-masing pula yang 
berbeda. 
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