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lhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur Penulis panjatkan ke hadhirat Allah subhanahu 
wata’ala, yang Maha Pemurah dan Penyayang, karena berkat segala limpahan karunia-Nya, 

penulisan buku hasil disertasi ini dapat diselesaikan. Penyelesaian karya ini niscaya tak terwujud 
tanpa bantuan dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan, 
kerjasama dan perhatiannya, dengan ketulusan hati pada kesempatan ini, penulis menyampaikan 
ucapan terimakasih kepada yang terhormat: 

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. dalam kapasitasnya sebagai Promotor, dosen dan 
mantan Ketua Program Doktor Illmu Hukum (saat Penulis diterima sebagai mahasiswa S3 Univer-
sitas Brawijaya Angkatan 2011) atas segala pencerahan dan pemahaman melalui pembelajaran 
dengan berfikir kritis, penuh ketulusan dan keterbukaannya dalam diskusi dan sharing, bantuan 
buku referensi, serta segala arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian 
disertasi penulis. 

Dr. Moh. Ridwan, S.H., M.S. dalam kapasitasnya sebagai Ko-Promotor I, atas segala peng-
kayaan wawasan, bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kearifan dalam 
penyelesaian disertasi penulis. 

Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. dalam kapasitasnya sebagai Ko-Promotor II, sekaligus 
sebagai Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah 
banyak memberikan perspektif dan penguatan metode peneltiian, arahan, bimbingan dan layanan 
dengan penuh kearifan, serta pinjaman referensi dan hadiah buku kepada penulis. 

Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya dan penguji ujian proposal dan penguji ujian tertutup disertasi, atas segala 
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masukan, bantuan dan fasilitasi administrasinya, dengan penuh keterbukaan dan kearifan sehingga 
melapangkan jalan penyelesaian studi doktoral penulis. 

Prof. A. Muktie Fadjar, S.H., MS. (mantan Hakim Konstitusi) dan Dr. Jazim Hamidi, SH.MH., 
selaku penguji ujian proposal penelitian ini (25 Februari 2013), dan sebagai penguji ujian tertutup 
disertasi (21 November 2013) yang telah memberikan masukan dan kritik yang sangat berharga 
sehingga disertasi penulis dapat mencapai bentuk seperti yang ada saat ini. 

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku penguji eksternal saat ujian tertutup dan ujian ter-
buka disertasi yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran demi penyempurnaan 
disertasi penulis. 

Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah 
memberikan berbagai fasilitas dan layanan administratif dengan penuh keramahan dan persahabat-
an dalam penyelenggaraan program doktor, sehingga memperlancar menyelesaikan studi penulis. 

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. Rektor Universitas Sebelas Maret, yang telah memberi izin 
untuk melanjutkan studi ke jenjang program doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya dan bantuan dalam penyelesaian studi penulis. 

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 
yang telah mengijinkan penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang program doktor pada Program 
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.  

H. Mohammad Adnan, S.H., M.Hum. Ketua Bagian dan teman-teman dosen di Bagian 
Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, atas segala kerjasama dan 
pengertiannya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.  

Orangtua penulis, Ayahanda Pardijo Pudjosubroto dan Ibunda Nuraini yang selalu 
memotivasi dan menekankan pentingnya memiliki ilmu amaliah dan amal ilmiah sebagai bekal 
hidup dan bekal menuju kehidupan yang kekal sesudah mati. 

Bapak dan ibu mertua penulis, Sugiarto (alm) dan Masiyam (almarhumah), yang semasa 
hidupnya selalu memberi perhatian kepada Penulis sekeluarga dan selalu mendoakan untuk keber-
hasilan anak-anak dan cucunya, semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan melipatgandakan 
pahala amal kebaikannya. 

Keluarga kecil penulis: isteri tercinta Sri Lestari Rahayu dan anak-anak tersayang : Riyan 
Tastaftiyan Adi, Rizky Amalia Mayastri, Mohammad Syahrul Rahman yang telah mendoakan dan 
memberi semangat, ikhlas kehilangan hak-haknya sebagai isteri dan anak, dan berkurangnya 
perhatian dari penulis selama studi S3 dan penyelesaian disertasi penulis. 

Keluarga besar penulis dan keluarga besar isteri penulis (kakak-kakak dan adik-adik) yang 
telah memberi doa, dukungan, dan motivasi selama studi (S3) penulis dan penyelesaian studi 
penulis. 
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Keluarga H. Budi Setyanto, S.H., di Waena Jayapura atas perhatian yang luar biasa dan mem-
bantu akses dan fasilitas bagi penulis selama melaksanakan penelitian di Papua untuk penulisan 
disertasi penulis. 

Rita Sinring, S.H., Dimas Alit, S.H., dan keluarga besar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Institute for Civil Strengthening (ICS) yang telah membantu memfasilitasi pertemuan dengan Ketua/ 
Aggota Dewan Adat di Port Numbay, Ontofro, Lembaga Masyarakat Adat di Kampung Nafri, 
Masyarakat Adat Sentani dan Enggros Tobati, dan para fungsionaris masyarakat hukum adat di 
Papua. 

Sahabat Frans Reumi, S.H., M.H. dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Papua 
dan sahabat Budiyanto, S.H., M.H. (Ketua Bagian Hukum Pidana) Fakultas Hukum Universitas 
Cenderawasih Papua di Jayapura atas kesediaanya melakukan diskusi dan memberikan pengayaan 
materi disertasi. 

Ida Zulfa Mazida, S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Serui Papua, yang telah membantu 
memberikan informasi di belantara Papua, mencarikan dokumen-dokumen putusan, dan menjadi 
interviewee penelitian. 

Narasumber penelitian di Papua: George Arnold Awi (Anggota Majelis Rakyat Papua, Ketua 
Lembaga Adat Port Numbay, Ondofolo), Eddy Ohoiwutun (Anggota Tim Independen Penyusun 
Pokok-Pokok Pikiran Perlunya UU Otsus Papua, Sekretaris Lembaga Adat Port Numbay), Leonard 
Imbiri (Sekretaris Dewan Adat Papua, Ketua LSM Yadupa), Constant Ansanay, SH.,MH. (putra asli 
Papua, Jaksa di Kejati Papua), Marco Erare, SH (putra asli Papua, Hakim PN Jayapura), Hanggua 
Rudi Mebri (Ketua Pemuda Port Numbay), Chrisno Rampalodji, SH.,MH. (Hakim Pengadilan Tinggi 
Jayapura), Triono, SH (Kepala Bagiaan Hukum Pemkab Jayapura di Sentani), AKP Steven J. 
Manoppo (Kasat Reskrim Polres Jayapura di Sentani), Bripka Mambieuw, SH (Anggota Satreskrim 
Polres Jayapura), Numberi (Bagian dokumentasi PN Jayapura) atas kesediaannya memberikan 
informasi dan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk penyelesaian penelitian disertasi penulis. 

Guru-guru penulis di SD Muhammadiyah I Boyolali, SMP Muhammadiyah I Boyolali, SMAN 
I Boyolali, Dosen-Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Program 
Pascasarjana Ilmu Hukum UNAIR, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah 
meletakkan dasar-dasar agama, budi pekerti, dan pentingnya ilmu pengetahuan dalam hidup dan 
kehidupan ini. 

Teman-teman mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawi-
jaya angkatan 2011 yang tidak dapat Penulis sebut satu-persatu, kecuali secara khusus perlu Penulis 
sebut untuk teman-teman dalam suka dan derita di Asrama Mahasiswa Kopma Universitas 
Brawijaya : Dr Aris Haryanto, SH.,MH. Candidat Dr.; Thomas Jati Nugroho, SH.,MH. Candidat Dr.; 
Made Arjaya, SH.,MH. Candidat Dr.; I Ketut Widia, SH.,MH., Candidat Dr.; dan Prijo Santoso, 
SH.,MH., Candidat Dr.; yang telah saling memberikan dukungan dan motivasi, dan kesediaannya 
dalam diskusi dan sharing selama studi serta dalam penyelesaian disertasi penulis. 
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Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, membalas amal kebaikan semuanya dengan 
pahala yang berlipat ganda dan memberikan bimbingan kepada semuanya. Jazakumullahu khairan. 

 

Solo, Juni 2014 
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ismillahirrochmanirrohim. Buku berjudul PERADILAN ADAT; (Pergeseran Politik Hukum 
Perspektif Undang-undang Otonomi) ini merupakan hasil penulisan kembali disertasi penulis 

dalam menyelesaikan studi doktoral di bidang ilmu hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 

Buku ini dilatarbelakangi oleh amanat Pembukaan UUD NRI 1945, dalam alinea ke 4 yang 
menyebutkan “.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia...”. Di samping itu, Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 
mengamanatkan adanya pengakuan dan penghormatan (constitutional respect and recognition) 
terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dengan segala pranata hukum di dalamnya termasuk 
peradilan adat. Di sisi lain politik hukum unfikasi peradilan yang dianut undang-undang kekuasaan 
kehakiman di Indonesia telah menegasikan pengakuan terhadap peradilan adat. Dengan 
berlakunya UU Otsus Papua terjadi pergeseran politik hukum pengakuan peradilan adat, karena 
Pasal 50 dan 51 UU tersebut mengakui keberadaan peradilan, sekalipun hanya berlaku di satu 
propinsi dan pengakuan tersebut semu (pseudo recognition) serta banyak mengandung kelemahan 
di dalamnya. Oleh karena itu, fokus buku ini mengkaji tiga hal yaitu : menemukan hakikat 
peradilan adat dalam masyarakat hukum adat di Papua, mengetahui alasan terjadinya pergeseran 
politik hukum pengakuan peradilan adat dan merumuskan politik hukum pengakuan peradilan 
yang genuine dan responsif terhadap masyarakat hukum adat. 
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Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan, saran, dan kritik niscaya 
akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaan. Atas segala masukan, saran, dan 
kritik, Penulis dengan tulus menyampaikan banyak terimakasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang memerlukannya. Terimakasih. 

 

Solo, Juni 2014 
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