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RESTORASI HUKUM ADAT SASAK SEBAGAI SUMBER HUKUM  

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI  

(STUDI DI GILI TERAWANGAN) 

 

KHAIRIL BAHRAIN 

NIM : D1A 011 364 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Norma hukum adat apa saja yang ada 

pada masyarakat Gili Terawangan Kabupaten Lombok Utara untuk penyelesaian 

sengketa secara Non  Litigasi, struktur dan peranan lembaga adat masyarakat Gili 

Terawangan Kabupaten Lombok Utara dan proses penyelesaian sengketa secara 

non litigasi yang bersumber pada hukum adat masyarakat Gili Terawangan 

Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis 

empiris. Norma-norma atau delik adat yang ada dan tetap dipertahankan oleh 

masyarakat Gili Terawangan secara umum berupa pidana umum, seperti 

pencurian, Perihal Asusila, seperti Perjinahan/Kumpul Kebo maupun 

perselingkuhan, Penjagaan ekosistem Laut, kelembagaan adat masyarakat Gili 

Terawangan terdiri atas Hakim/Tetua adat, Lang-lang (Keamanan Adat), dan 

Front Pemuda Satgas Gili dan penyelesaian sengketa secara non litigasi dilakukan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat oleh masyarakat Gili Terawangan 

melalui mekanisme lembaga adat sesuai dengan jenis/sifat delik yang terjadi. 

Kata kunci : Adat Sasak, Gili Trawangan, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi 

 

RESTORATION OF SASAK'S INDIGENOUS LAW AS A LEGAL 

SOURCE IN NON-LITIGATION DISPUTE SETTLEMENT 

(STUDY IN GILI OFFERS) 

 

ABSTRACK 

 

The purpose of this study is to find out what customary law norms exist in the Gili 

Terawangan community of North Lombok Regency for Non Litigation dispute 

resolution, the structure and role of the Gili Terawangan community customary 

institutions in North Lombok Regency and the non-litigation dispute resolution 

process that is based on community customary law Gili Terawangan North 

Lombok Regency. This study uses empirical sociological research. The norms or 

custom delicts that exist and are maintained by the people of Gili Terawangan in 

general in the form of general crimes, such as theft, Regarding indecency, such as 

Permit / Gathering Kebo and infidelity, Safeguarding of Marine ecosystems, 

customary institutions of the Gili Terawangan community consist of Judges / 

Traditional Elders , Lang-lang (Customary Security), and the Gili Task Force 

Youth Front and non-litigation dispute resolution are carried out based on the 
provisions of customary law by the Gili Terawangan community through the 

mechanism of customary institutions in accordance with the type / nature of 

offenses that occur. 

 

Keywords: Adat Sasak, Gili Trawangan, Non Litigation Dispute Resolution 
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I. PENDAHULUAN 

 

Putusan hakim dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) 

terhadap tindak pidana yang isi putusannya tidak memenuhi rasa keadilan dan 

kearifan lokal masyarakat, secara tidak langsung mengakibatkan berkurang 

bahkan hilangnya kekuatan dan wibawa hukum adat di dalam masyarakat. 

Dengan sendirinya melemahkan bahkan melenyapkan hukum adat yang ada 

dalam masyarakat seperti fenomena sekarang ini, dan pada akhirnya hanya 

menyisakan adat yang bersifat seremonial, yang dominan berwujud sebagai 

pelestarian budaya dan keunikan tradisi masyarakat. 

Untuk mempertahankan (menghindari berkurang bahkan hilangnya) 

eksistensi Hukum Adat terutama pada Masyarakat Gili Terawangan pada 

khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, maka upaya-upaya pemulihan 

(Restorasi) hukum adat sebagai hukum positif tidak tertulis, harus dilakukan 

secara berimbang di segala bidang. Baik di bidang ilmu pengetahuan oleh para 

akademisi hukum adat, bidang regulasi dan pengawasan oleh para pemangku dan 

pelaksana kebijakan (stake holder) ketatanegaraan dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam bidang praktis oleh para praktisi dan 

penegak hukum, serta masyarakat dan lembaga-lembaga adat dalam kehidupan 

kesehariannya. Restorasi hukum adat sebagai sumber hukum juga perlu dilakukan 

dalam rangka penyelesaian sengketa, baik penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan (Litigasi) maupun dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

(Non Litigasi). 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai 1. Norma 

hukum adat apa saja yang ada dalam masyarakat Gili Terawangan Kabupaten 
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Lombok Utara untuk penyelesaian sengketa secara Non  Litigasi. 2. 

Bagaimanakah struktur dan peranan lembaga adat masyarakat Gili Terawangan 

Kabupaten Lombok Utara. 3. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa secara 

non litigasi yang bersumber pada hukum adat masyarakat Gili Terawangan 

Kabupaten Lombok Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Norma hukum adat apa saja 

yang ada dalam masyarakat Gili Terawangan Kabupaten Lombok Utara untuk 

penyelesaian sengketa secara Non  Litigasi, mengetahui struktur dan peranan 

lembaga adat masyarakat Gili Terawangan Kabupaten Lombok Utara dan untuk 

mengetahui proses penyelesaian sengketa secara non litigasi yang bersumber pada 

hukum adat masyarakat Gili Terawangan Kabupaten Lombok Utara. 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari : a. Secara teoritis, hasil penelitian 

ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

substansi disiplin bidang ilmu hukum, yaitu hukum adat. Terutama mengenai 

eksistensi  serta arah perkembangan hukum adat sebagai sumber hukum dalam 

penyelesaian sengketa secara non litigasi di Gili Terawangan Kabupaten Lombok 

Utara pada khususnya, serta hukum adat pada umumnya. b. Secara sosiologis, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menghidupkan, 

mempertahankan serta meningkatkan eksistensi nilai-nilai hukum adat sebagai 

sumber hukum yang tidak tertulis dalam proses penyelesaian sengketa yang 

terjadi dalam masyarakat. c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dalam penerapan hukum positif yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis, baik yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polisi, 
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Jaksa, Hakim), maupun oleh perangkat pemerintahan serta masyarakat secara 

langsung. 

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis 

Penelitian sosiologis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah 1. Pendekatan sosiologis dan Pendekatan Historis. Jenis data 

dan bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu : a. Data Primer, 

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden 

dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang 

bersangkutan dengan masalah yang diteliti. b. Data sekunder, Sekunder Data 

sekunder adalah data yang mendukung data primer terdiri dari: Bahan Hukum 

Primer, yaitu peraturan perundang undangan,  Bahan Hukum Sekunder,yaitu 

buku-buku, Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, koran, jurnal, internet dan lain-

lain 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara : 1. 

Wawancara, wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.
1
 2. Kajian kepustakaan 

Yaitu dengan membaca litertur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi 

dengan permasalahan yang diteliti. Serta berbagai macam dokumen baik yang 

ditulis oleh orang yang mengalami langsung peristiwa maupun yang ditulis 

berdasarkan oleh laporan / cerita orang lain mengenai permasalahan yang di teliti. 

 

 

 

                                                     
1
 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,  2010,  hlm. 95 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Norma yang ada dalam masyarakat Gili Terawangan Kabupaten Lombok 

Utara untuk penyelesaian sengketa secara Non  Litigasi. 

 

Masyarakat  tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan kearifan lokal, 

serta prinsip musyawarah mufakat sebagaimana pada masyarakat hukum adat 

lainnya. Prinsip musyawarah mufakat dalam pelaksanaan kehidupan 

masyarakat Gili Terawangan, bukan saja dalam penyelesaian delik-delik 

pidana adat, melainkan juga dalam melaksanakan penyelesaian perkara perdata 

masyarakat. Akan tetapi karena nilai jual, potensi usaha dan perkembangan 

pariwisata di wilayah Gili Terawangan, penyelesaian perkara perdata yang 

dilakukan melalui proses musyawarah mufakat yang di lakukan oleh para 

pihak saja maupun dengan melibatkan petugas desa dan/atau tetua adat, 

cenderung menemui jalan buntu (ketidak sepakatan). Dan pada akhirnya para 

pihak yang bersengketa secara perdata, lebih memilih melakukan penyelesaian 

sengketanya melalui pengadilan (secara litigasi).   

Sehingga nilai-nilai adat yang terus eksis dan pada akhirnya 

dituangkan dalam bentuk awik-awik adalah tentang adat istiadat dan sosial 

budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tentang kebersihan dan 

kelestarian lingkungan. Diatur pula perihal delik atas nilai-nilai adat tersebut, 

sehingga pelanggaran terhadap hukum adat dengan sendirinya merupakan 

delik pidana adat. Adapun delik-delik tersebut yaitu;   

1. Tentang Pencurian 
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Akan tetapi dalam definisi delik pencurian dalam hukum adat 

masyarakat Gili Terawangan, tidak terbatas pada pencurian semata. Yang 

dimana tindak pidana penggelapan juga termasuk pula dalam kategori 

pencurian dalam konsep hukum adat. Penggelapan adalah perbuatan 

mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana 

penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu 

terjadi secara sah. Sehingga tindak pidana penggelapan yang terjadi pada 

masyarakat Gili Terawangan dapat pula diselesaikan melalui mekanisme 

penyelesaian sengketa adat masyarakat Gili Terawangan.  

Sanksi adat dari delik pencurian telah diatur dan dituangkan 

kedalam bentuk awik-awik kemudian diwujudkan sebagai peraturan Desa 

Gili Indah. Peraturan desa tersebut turut di kaji dan dievaluasi oleh 

pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Adapun ketentuan sanksi delik 

Pencurian yang ada pada masyarakat Gili Terawangan adalah: 

1. Pelaku meminta maaf kepada korban dan kepada masyarakat secara 

umum. 

2. Pelaku diarak-arak keliling Gili Terawangan, atau dipertontonkan 

kepada khalayak ramai, disertai dengan atribut tertentu sebagai sanksi 

sosial. 

3. Pelaku dideportasi / tidak diijinkan memasuki / menginjak kawasan Gili 

Terawangan dalam kurung waktu tertentu, yaitu 2 tahun. 

Apabila di kemudian hari pelaku mengulangi / melakukan 

perbuatan pencurian lagi, telah dibuktikan dan dapat di jatuhi sanksi secara 
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adat, maka perbedaan sanksinya adalah pada penambahan masa 

deportasi/larangan memasuki wilayah Gili Terawangan. Jika perbuatan 

pencurian sudah dilakukan 3 kali, dan diulangi untuk ke empat kalinya, 

maka pelaku dikenakan larangan memasuki wilayah Gili Terawangan 

seumur hidup. 

2. Tentang Perbuatan Asusila 

Aturan mengenai perbuatan asusila pada masyarakat Gili 

Terawangan meliputi 2 golongan asusila, yaitu delik asusila umum dan 

delik asusila aduan. Delik asusila yang dimaksud di sini adalah perbuatan-

perbuatan asusila yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih atas dasar suka 

sama suka / mau sama mau / sempat sama sempat, seperti perzinahan dan 

perselingkuhan. 

Perbedaan sifat yang mendasar dalam kedua macam delik asusila 

tersebut mengakibatkan adanya perbedaan sanksi adatnya. Sehingga 

ketentuan hukum / sanksi adat mengenai 2 perbuatan asusila tersebut 

adalah; 

1) Terhadap perbuatan asusila umum, ketentuan adatnya pelaku wajib 

dinikahkan. 

2) Terhadap perbuatan asusila aduan, maka tuntutan dari keluarga / Suami 

istri yang bersangkutan di kedepankan. Dan diikuti dengan sanksi sosial 

adat, yaitu dikucilkan dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan 

bukan para pelaku saja yang dikucilkan, tetapi juga keluarga pelaku. 

3. Tentang Pemeliharaan Dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang 



x 
 

Mengenai delik serta sanksi adat, telah dituangkan dalam bentuk 

awik-awik tentang Pemeliharaan Dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu 

Karang. Dan berdasarkan awik-awik tentang Pemeliharaan Dan 

Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang tertahun 2001, ketentuan  

sanksinya adalah sebagai berikut; 

1. Membuang jangkar di tempat terlarang Rp. 15.000,- 

2. Menangkap ikan di zona larangan 

a. Jaring mourami Rp. 1.000.000,- 

b. Jaring Mogong Rp. 100.000,- 

3. Menanam rumput laut di zona larangan dikenakan sanksi 

pembongkaran 

4. Memanah ikan di zona larangan dikenakan denda Rp. 15.000,- 

5. Memancing ikan di zona larangan dikenakan denda Rp. 10.000,- 

6. Membuang jangkar di zona larangan dikenakan denda Rp. 50.000,- 

7. Menyelam/diving di zona larangan dikenakan denda Rp. 5.000.000,- 

 

B. Struktur dan peranan lembaga adat masyarakat Gili Terawangan 

Kabupaten Lombok Utara. 

Struktur lembaga adat masyarakat Gili Terawangan, terdiri atas 

beberapa unsur, yaitu Lembaga adat Gili Terawangan, hakim adat dusun, 

Lang-lang Gili Terawangan, dan Front Pemuda Satgas Gili. Struktur 

kelembagaan masyarakat Gili Terawangan tersebut yang terdiri dari 

tetua/hakim adat, lang-Lang Gili Terawangan, dan front pemuda satgas Gili, 
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memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Adapun tugas dari masing-masing 

lembaga adalah; 

1. Kepala Desa 

Kepala desa adalah pemimpin desa Gili Indah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, sekaligus pemimpin dalam hal kemasyarakatan, adat-istiadat 

dan sosial budaya yang meliputi semua dusun di wilayah desa Gili Indah.  

2. Lembaga Adat Dusun (Lembaga Adat Dusun Gili Terawangan) 

Lembaga adat dusun Gili Terawangan adalah forum permusyawaratan 

tertinggi dalam mengambil keputusan dan melaksanakan putusan terkait 

dengan aturan-aturan adat istiadat, kehidupan sosial budaya masyarakat, 

serta dalam menindak perkara-perkara yang terjadi atau timbul dalam 

kehidupan masyarakat Gili Terawangan.  

3. Hakim Adat Dusun 

Hakim adat dusun adalah pemimpin adat pada tingkat dusun, dan memiliki 

wewenang memutus perkara seperti memutus perihal delik adat yang telah 

diatur dalam awik-awik, atau hal sederhana yang bisa diputuskan tunggal. 

Hakim adat dusun dijabat oleh Kepala Dusun secara langsung, terkecuali 

apabila terjadi kekosongan jabatan kepala dusun, maka fungsi dan 

wewenang hakim adat dusun diambil alih oleh kepala desa, atau tetua adat 

yang merupakan bagian dari lembaga adat dusun Gili Terawangan. 

4. Lang-lang 

Adalah organisasi keamanan adat, yang bertugas untuk menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat secara sukarela, serta melaksanakan dan 

mengawal penegakkan keputusan-keputusan adat. 
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5. Front Pemuda Satgas Gili 

Adalah organisasi khusus yang dibentuk untuk mengawal awik-awik 

tentang penjagaan ekosistem laut, dan bertugas untuk mengamankan pelaku 

atau barang bukti pelanggaran awik awik tentang penjagaan ekosistem laut 

serta bersama-sama dengan Lang-lang mengeksekusi putusan-putusan adat 

terhadap pelaku pelanggaran tersebut.  

 

C. Proses Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Yang Bersumber Pada 

Hukum Adat Masyarakat Gili Terawangan Kabupaten Lombok Utara. 

Penyelesaian sengketa non litigasi pada masyarakat Gili Terawangan 

dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan serta musyawarah 

mufakat demi menjaga keutuhan dan wibawa sosial masyarakat. Prinsip 

kekeluargaan dan musyawarah mufakat dilakukan dengan berpedoman pada 

nilai agama, nilai-nilai kearifan lokal dan aturan adat terdahulu yang telah 

diepakati sebagai awik-awik, serta melibatkan struktur kelembagaan adat 

terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan juga melibatkan masyarakat Gili 

Terawangan itu sendiri. Bentuk penyelesaiaan dan keterlibatan unsur lembaga 

adat ataupun masyarakat berbeda-beda, tergantung dari delik pelanggaran adat 

yang terjadi.  

1. Penyelesaian Delik Pencurian 

Penyelesaian sengketa secara adat, dalam hal terjadi delik 

pencurian, dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan ataupun mekanisme 

yang telah dilakukan berulang-ulang dan diakui secara bersama oleh 
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masyarakat Gili Terawangan. Adaupun tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam penyelesaian delik pencurian tersebut adalah; 

a. Penangkapan 

b. Pembuktian dan pembelaan 

c. Penjatuhan hukuman oleh hakim adat / tetua adat / majelis adat 

d. Pelaksanaan putusan adat 

e. Tindak lanjut oleh kepolisian 

2. Penyelesaian Delik Asusila 

a. Terhadap perbuatan asusila umum, yang dilakukan oleh muda 

mudi/orang yang belum menikah 

Apabila tertangkap tangan, atau tertangkap dan terbukti 

melakukan tindak asusila seperti zina atau kumpul kebo, pelaku 

diamankan oleh warga atau lang-lang. 

Kemudian diinformasikan kepada keluarga pelaku tentang 

perbuatan para pelaku, guna ikut mempersiapkan pernikahan pelaku. 

Hukuman untuk menikahkan para pelaku asusila ini, dilakukan dengan 

tempo yang sesingkatnya. 

b. Terhadap perbuatan asusila aduan, atau asusila yang dilakukan oleh pria 

dan wanita yang salah satu atau keduanya telah menikah. 

Penyelesaiannya adalah dengan mendengarkan tuntutan atau 

keinginan penyelesaian dari keluarga atau pasangan suami/istri dari 

pelaku asusila, seperti keinginan untuk cerai, pisah ranjang, atau malah 

menyuruh mengijinkan suaminya berpoligami (jika pelaku adalah laki-
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laki yang telah beristri, selingkuh dengan wanita yang tidak dalam 

status pernikahan). 

Nilai-nilai hukum adat yang berlaku dalam hal ini adalah bentuk 

sanksi sosial seperti dikucilkan dalam masyarakat. Sanksi sosial berupa 

dikucilkan dalam kehidupan sosial masyarakat bukan saja ditujukan 

kepada pelaku asusila, tetapi bisa menyebar atau turut berimbas kepada 

keluarga seperti suami/istri, anak, dan saudara atau keluarga pelaku. 

3. Penyelesaian Delik Pemeliharan dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu 

Karang 

Adapun delik dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan ekosistem 

terumbu karang ini, diatur dengan awik-awik  tahun 2001 yang ketentuan  

sanksinya adalah sebagai berikut; 

1. Membuang jangkar di tempat terlarang Rp. 15.000,- 

2. Menangkap ikan di zona larangan 

a. Jaring mourami Rp. 1.000.000,- 

b. Jaring Mogong Rp. 100.000,- 

3. Menanam rumput laut di zona larangan dikenakan sanksi 

pembongkaran 

4. Memanah ikan di zona larangan dikenakan denda Rp. 15.000,- 

5. Memancing ikan di zona larangan dikenakan denda Rp. 10.000,- 

6. Membuang jangkar di zona larangan dikenakan denda Rp. 50.000,- 

7. Menyelam/diving di zona larangan dikenakan denda Rp. 5.000.000,- 

Dan khusus untuk tata cara penangkapan ikan, deliknya tidak 

terbatas pada penggunaan jaring, tetapi juga termasuk pengeboman ikan. 

Ketentuan saknsinya telah diperbaharui serta turut mengikuti awik-awik 

bersama forum peduli Pesisir KLU. Yaitu sanksi untuk pengeboman / 

potasium ikan atau penangkapan ikan dengan jaring yang dapat merusak 

terumbu karang sebagai berikut; 
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1) Pelanggaran pertama, sanksinya diberi surat Pernyataan, dan 

diselesaikan secara musyawarah 

Surat Pernyataan tersebut secara umum berisi tentang pernyataan 

pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan, serta ketentuan-ketentuan 

khusus apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Musyawarah dalam 

hal ini ada menyepakati hukuman atas perbuatan pelaku untuk 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan hasil musyawarah bisa 

turut dituangkan dalam surat pernyataan, ataupun dilaksanakan di luar 

pernyataan. 

2) Pelanggaran kedua, diberi surat pernyataan, pelaku di denda Rp. 

30.000.000,- dan diserahkan kepada pihak kepolisian. 

3) Pelanggaran ketiga, pelaku di denda Rp. 30.000.000,-, barang bukti 

dimusnahkan, pelaku dipukul dan diarak terlebih dahulu sampai babak 

belur, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian.  

Dengan adanya norma-norma adat serta penyelesaian sengketa adat dalam hal 

pemeliharaan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang, serta partisipasi 

masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan kelestarian ekosistem terumbu 

karang Gili Terawangan, kejadian pelanggaran delik pemeliharaan dan 

pengelolaan ekosistem terumbu karang sudah tidak terjadi lagi sejak tahun 2001. 

Sehingga sekarang kita bisa menyaksikan keindahan serta terjaganya lingkungan 

laut Gili terawangan, maupun Gili Indah pada umumnya. 
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III. PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Norma-norma atau delik adat yang ada dan tetap dipertahankan oleh 

masyarakat Gili Terawangan secara umum berupa 3 (tiga) hal; a. pidana 

umum, seperti pencurian, b. Perihal Asusila, seperti Perjinahan/Kumpul 

Kebo maupun perselingkuhan, c. Penjagaan ekosistem Laut. Norma-norma 

atau hukum Adat tersebut tetap hidup, tumbuh dan berkembang pada 

masyarakat Gili Terawangan merupakan wujud kesatuan, kepatuhan dan 

kekeluargaan masyarakat Gili Terawangan pada khususnya, serta kerjasama, 

koordinasi dan dukungan dari pihak penegak hukum (Kepolisian RI) dan 

pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. 

2. Kelembagaan adat masyarakat Gili Terawangan terdiri atas Hakim/Tetua 

adat, Lang-lang (Keamanan Adat), dan Front Pemuda Satgas Gili. Hakim 

atau tetua adat bertugas untuk memutus atau mengadili perkara-perkara 

adat, atau perkara masyarakat yang diajukan kepada hakim adat. Lang-

lang atau keamanan adat bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan adat, terutama pelaksanaan putusan adat 

terkait delik adat. Front Pemuda Satgas Gili berfungsi untuk menegakkan 

Awik-awik pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem terumbu karang, dan 

mengawal penyelesaian/putusan adat apabila terjadi delik pengelolaan dan 

pemanfaatan ekosistem terumbu karang 
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3. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dilakukan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan hukum adat oleh masyarakat gili terawangan melalui 

mekanisme lembaga adat sesuai dengan jenis/sifat delik yang terjadi. Serta 

di sesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan jaman. 

 

B. SARAN 

1. Bagi para pendatang/pekerja, Pengunjung/wisatawan, Pihak kepolisian dan 

pemerintah daerah Kabupaten Lombok utara, agar perlu untuk memahami, 

menjaga, menghormati, dan turut serta melestarikan norma-norma hukum 

adat, khususnya pada masyarakat Gili Terawangan. Dan norma-norma adat 

di Indonesia secara umum. 

2. Bagi pemerintah, para akademisi, para praktisi hukum, dan bagi kita semua 

agar mempelajari, meneliti, dan melestarikan norma-norma hukum adat 

khususnya pada msyarakat Gili Terawangan. Dan norma-norma adat di 

Indonesia secara umum. 

3. Bagi pemerintah desa, Lembaga-lembaga adat, masyarakat Gili 

Terawangan, Pihak kepolisian/Polisi pariwisata Gili Terawangan, dan para 

akademisi ataupun ahli hukum adat, agar dapat mempertahankan dan 

mengembangkan norma-norma adat masyarakat Gili Terawangan.   
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