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1. Kajian mengenai hukum pidana adat memang sedang di galakkan. Bahasan karya ilmiah ini sudah 

cukup menggambarkan mengenai keberadaan hukum pidana adat di Indonesia, yang dijelaskan 

tentang daerah-daerah di Indonesia yang masih kuat dalam melaksanakan dan menegakan hukum 

pidana adatnya. Penjelasan mengenai hukum pidana adat di Indonesia sudah cukup representatif dan 

komprehensif. Literatur yang digunakan juga sudah mewakili kebutuhan analisa karya ilmiah, 

sehingga cukup menjelaskan secara mendalam. Analisa sudah dikuatkan dengan berbagai teori dari 
para ahli, sehingga menguatkan kedalaman bahasan karya ilmiah ini. Ruang lingkup yang 
dimunculkan sudah mencakup beberapa daerah yang masih menerapkan hukum pidana adatnya. Hal 

ini mendukung keterangan bahwa untuk penerapan hukum pidana adat bisa diterapkan bila memang



hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat. Tennasuk di dalamnya adalah tentang 

pertanggungjawaban pidananya.

2. Data dan informasi yang ditunjukkan dalam karya ilmiah ini sudah cukup komprehensif, mulai dari 

teori-teori yang disampaikan para ahli hukum sejak zaman Belanda hingga saat ini. Secara 

metodologi juga sudah tepat dengan menggunakan kajian yuridis normatif, yang juga menampilkan 

berbagai regulasi terkait untuk pelaksanaan dan penegakan hukum pidana adat di Indonesia. 

Argumentasi ini dijelaskan secara mendalam dalam karya ilmiah ini. Keluasan bahasan dapat dilihat 

dari pembahasan regulasi yang mendukung, kemudian daerah-daerah yang masih memberlakukan 

pidana adat, sehingga dapat menujukkan bahwa hukum pidana adat di Indonesia masih diberlakukan 

dan masyarakat di Indonesia dapat menerima hal tersebut. Penjelasan mengenai bentuk 

pertanggungjawaban pidana yang dilakukan dalam masyarakat adat di Indonesia juga sudah 

disampaikan dengan jelas, sehingga bila memerlukan kajian lebih jauh dapat dilakukan.
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1. Isi jumal sudah lengkap dengan menampilkan abtsrak, latar belakang, pembahasan, dan juga 

kesimpulan. Karya ilimiah ini sangat relevan dengan situasi perkembangan hukum di Indonesia saat 

ini, yakni ide mengembangkan bentuk pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Bila sebelumnya 

mendasarkan pada konsep Strict Liability, penelitian ini mengembangkan ke arah vicarious liability. 

Ditulis di dalam jumal nasional terakreditasi, sehingga mendukung untuk menjadi referensi nasional. 
Akan tetapi, bahasan dalam karya ilmiah tersebut sebenamya dapat dilengkapi dengan penambahan 

literatur terkait sehingga lebih komprehensif dan kaya akan kajian literatur. Ruang lingkup karya 

ilmiah ini termasuk pada perkembangan hukum pidana Indonesia, karena saat ini di Indonesia 
sedang mengembangkan sumber-sumber asli hukum dari masyarakat Indonesia yang akan dijadikan



bahan untuk pembaharuan hukum pidana Indonesia. Secara keseluruhan bahasan dalam karya ilmiah 

ini sudah cukup mendalam.

2. Terkait data dan informasi yang ditampilkan dalam karya ilmiah ini, sudah cukup meskipun masih 

bisa ditambahkan, misalnya dengan kondisi perkembangan hukum pidana adat di daerah-daerah 

yang lain. Akan tetapi data dan informasi yang dituliskan sudah cukup menunjukan bahwa hukum 

pidana adat kita lebih bisa ditertima dan ditaati. Kualitas penulisan juga sangat baik dengan bahasa 

yang jelas dan tidak bias. Metodologi yang digunakan dalam penulisan kaiya ilmiah ini adalah sudah 

tepat dengan menggunakan metode doktrinal, yakni dengan menelaah berbagai regulasi nasional 

maupun regulasi yang berasal dari hukum adat. Perbedaan dari kedua regulasi tersebut sudah 

dijelaskan dengan cukup baik, sehingga terlihat perbedaan baik dari sisi aturan maupun 

penerapannya, sehingga dapat menjadi referensi bagi perkembangan hukum nasional.
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