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Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum
itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain
yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk
dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya
(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa
bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya,
sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana.”1
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakann pedoman
tranliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543
b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai
berikut:
A.

Konsonan Tunggal
Huruf Nama
Huruf Latin
Arab
Alif
Tidak dilambangkan
ﺍ

Keterangan
Tidak dilambangkan
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B

Be
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Ta´

T

Te

ﺙ

Sa´

Ṡ

Es (dengan titik di atas)

ﺝ

Jim

J

Je

ﺡ

Ha´

Ḥ

Ha (dengan titik di bawah)

ﺥ

Kha´

KH

ﺩ

Dal

D

De

ﺫ

Źal

Ż

Zat (dengan titik di atas)

ﺭ

Ra´

R

Er

ﺯ

Zai

Z

Zet

ﺱ

Sin

S

Es

ﺵ

Syin

SY

ﺹ

Sád

Ṣ

Es (dengan titik di bawah)

ﺽ

Dad

Ḍ

De (dengan titik di bawah)

ﻁ

Ta´

Ṭ

Te (dengan titik di bawah)

ﻅ

Za´

Ẓ

Zet (dengan titik di bawah)

ﻉ

Ain

´

Koma terbalik di atas

ﻍ

Gain

G

Ge

ﻑ

Fa

F

Ef

ﻕ

Qāf

Q

Qi

Ka dan Ha

Es dan Ye

vi

ﻙ

Kāf

K

Ka

ﻝ

Lam

L

El

ﻭ

Mim

M

Em

Nun

N

En

ﻭ

Wawu

W

We

ِ

Ha´

H

Ha

ء

Hamzah

'

Apostrof

ﻯ

Ya´

Y

Ye

ٌ

B.

Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap
Ditulis
Muta„adiddah
ﻱﺕﻉﺩ ﺩّﺓ
ﻉﺩّﺓ

C.

Ta„Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan tulis h
ﺡﻙ ًﺓ
ﻉﻩﺓ

Ditulis

„Iddah

Ditulis

Hikmah

Ditulis

„illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang
sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat,dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.
Ditulis
Karamatul al-auliya‟
ﻙﺭ ﻱﺓ ﺍأل و نيب ء
Bila ta’ marbutha hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis t
Ditulis
Zakatul fitri
ﻙﺏﺓ ﺍﻥﻑﻁﺭ
ﺯ

D.

Vokal Pendek
َ

Ditulis

A

َ

Ditulis

I

َ

Ditulis

U
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E.

Vokal Panjang
Fathah alif
ﺝﺏ ﻩﻩﻱﺓ
Fathah

ya‟ mati
ﻱﺱﻉﻱ

Kasrah

ya‟ mati
ﻙﺭﻱﻯ

Dammah wawu mati
ﻑﺭﻭﺽ

F.

Vokal Rangkap
Fathah alif
ﺏﻱُﻙﻯ
Fathah

G.

wawu mati
ﻕﻭﻝ

Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis

Ā
Jāhiliyyah
ā
yas‟ā
Ĭ
Karĭm
ũ
furũd

Ditulis
Ditulis

Ai
Bainakum

Ditulis
Ditulis

Au
Qaul

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan
Apostrof
Ditulis
A‟antum
ﺍﺍَﺕﻯ
ﺍﻉﺩ ﺕ
ﺉٍﻥﺵﻙﺭﺕﻯ

H.

Ditulis

Ditulis

U‟iddat

Ditulis

La‟in syakartum

Kata Sandang Alif Lam
1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah
Ditulis
ٌﺍﻥﻕﺭ ﺍ
ﻱﺏ ﺱ
ﺍﻥﻕ

Ditulis

viii

Al-Qur‟an
Al-Qiyas

2.

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkankan huruf/ (el)
nya
Ditulis
As-Sama‟
ﺍﻥﺱًﺏء
ﺍﻥ ﺵًﺱ

I.

Ditulis

Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
Ditulis
Zawi al-furud
ﺫ ًﻭ ﺍﻥﻑﺭﻭﺽ
ﺍﻩﻡ ﺍﻥﺱ ُﺓ

Ditulis

ix

Ahl as-sunnah

ABSTRAK
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan merupakan ikatan
suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga sakînah,
mawaddah dan rahmah. Penelitian ini yang berjudul “Sanksi Adat Desa Lubuk
Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Terhadap Laki-Laki yang
Melarikan Istri Orang Lain di Tinjau Dari Hukum Islam” yang bertujuan untuk
mengatahui Sanksi Adat Desa Lubuk Sepuh terhadap laki laki yang melarikan istri
orang lain, dan pandangan Islam tentang hukum pernikahan laki-laki yang
menikahi istri orang yang dilarikannya. Sanksi Adat Desa Lubuk Sepuh Yang di
namakan induk undang ada 4 macam : a). Nikam bumi (anak menikahi ibu
kandung ). b). Mancarak telur (anak menikah dng bapak kandung). c).
Menyunting bunga 2setangkai (menikahi 2 adik beradik kandung). d). Mandi di
pancuran gading (menikahi istri orang lain). Bagi masyarakat yang Melarikan Istri
Orang lain di Desa Lubuk Sepuh membayar sanksi adat berupa: a) Membayar
kerbau 1 ekor. b) Membayar beras 100 kg. c) Membayar lemak semanis nya
seperti alat2 untuk masak. Dalam hal ini yang harus membayar sanksi adat bukan
hanya dari pihak laki-lakinya saja namun juga dari pihak perempuan juga, pihak
laki-laki memberi 1 ekor kerbau dan sebagian beras, dan pihak perempuan
memberikan alat untuk masak dan sebagian beras juga. Dalam pandangan islam
laki-laki yang melarikan istri orang lain atau menikahi istri orang yakni nikahnya
tidak sah. Sebagai hukuman baginya, dengan kebalikan dari apa yang dia
inginkan. Dalam surah an-Nisa ayat 24 juga di tegaskan bahwa “ dan
(diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.” Dari sini sudah
sangat jelas bahwa allah sangat melarang laki-laki menikahi istri orang lain
dengan alasan apapun. Sebagai hukuman baginya, dengan kebalikan dari apa yang
dia inginkan. Dalam surah an-Nisa ayat 24 juga di tegaskan bahwa “ dan
(diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.” Dari sini sudah
sangat jelas bahwa Allah sangat melarang laki-laki menikahi istri orang lain
dengan alasan apapun.
Kata Kunci : Sanksi Adat, Melarikan Istri Orang, Hukum Islam
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PERSEMBAHAN
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin..
Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha
Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani
kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk
meraih cita-cita besarku.
Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan
doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan
sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah
hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang
serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap
rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado
keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku
kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang
separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda
menyusahkanmu..
Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku
menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku
diantara
kedua
malaikatmu
yang
setiap
waktu
ikhlas
menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan
setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya
sengat hawa api nerakamu..
Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang
kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih’ insyallah atas dukungan doa
dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu
terimakasih kuucapkan Kepada:
Kepada Abang dan Ayuk dan adekku (M. Nazipsiti Mariyam, Letda Laut dr.
Muhammad Nador, Hamdan, Muhaimin)..”, Diriku ini bisa wisuda juga
kan..[(^,^)> Makasih yaa buat segala dukungan doa.
Kebayangkan gimana
bahagianya big-bos kita dirumah lihat foto anaknya pakai toga semua.. hehee.. doakan
selalu diriku ini ya brother and sister..
Teman sejawat Saudara seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015.
“Tanpamu teman aku tak pernah berarti,,tanpamu teman aku bukan siapa-siapa
yang takkan jadi apa-apa”, buat saudara sekaligus sahabatku selama Berada di Jambi,
Willy Veri Vandino, Umi Melina, Aunty Wiwit Fitriyanti, Aminah Tuzzuria, Rona
Oktariza Aswirda, Enda Aryani apa kabarnya sobat,,suka cita empat tahun kita lalui
bersama,, kini giliranku untuk terbang tinggi mengejar kalian dan mimpi-mimpi yang
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pernah kita rangkai. Tetap semangat sobat,, aku yakin dan sangat yakin kalian semua
bissa !! jangan cepat menyerah apapun yang terjadi, tetap melangkah meski itu sulit’.
Buat seseorang yang masih menjadi rahasia illahi, yang pernah singgah ataupun
yang belum sempat berjumpa, terimakasih untuk semua-semuanya yang pernah
tercurah untukku. Untuk seseorang di relung hati percayalah bahwa hanya ada satu
namamu yang selalu kusebut-sebut dalam benih-benih doaku, semoga keyakinan dan
takdir ini terwujud, insyallah jodohnya kita bertemu atas ridho dan izin Allah S.W.T
Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar,
untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat
arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk
menggapainya.
Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi.
Never give up!
Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang”
Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat
kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..
Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,
kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Allah SWT telah menciptakan mahluk hidup itu berpasang-pasangan
yaitu laki-laki dan perempuan. tetapi manusia tidak sama dalam hal
menyalurkan insting seksualnya dengan mahluk lainnya, yang bebas
mengikuti nalurinya tanpa aturan. untuk kehormatan dan martabat manusia
maka Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan dalam
satu ikatan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan. pernikahan
inilah yang di Ridho Allah dan diabadikan dalam islam untuk selamanya.2
Pernikahan bukan hanya antara kedua belah pihak tetapi juga
hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.
pasangan suami istri tersebut hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak
hanya tunduk pada ajatan islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang
berlaku

dalam adat

masyarakat

setempat

meskipun

kadang

kala

bertentangan dengan hukum Islam.
Allah SWT telah menetapkan peraturan bagi manusia dengan aturanaturan yang tidak boleh di langgar dan manusia tidak boleh berkehendak
atas diri nya sendiri. karena pada dasar nya manusia diikat oleh aturan
hukum baik itu hukum yang berlaku di negara nya maupun hukum adat
setempat. mengingat manusia adalah mahluk yang di muliakan allah swt
2

Hlm. 2.

Slamet Abidin Dan Amunuddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999,

1

2

dibandingkan dengan mahluk ciptaan tuhan laiinya, karena di anugrahi
nafsu dan di anugrahi akal pikiran.
Hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari atas
nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang
lainnya berkaitan satu sama lain menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi
yang jelas dan sangat kuat. jika ditinjau dari kata, hukum adat merupakan
perpaduan dari dua kata yaitu hukum dan adat, hukum berasal dari kata
bahasa belanda, “recht” berarti benar, sedangkan kata adat berasal dari
bahasa arab yang berarti kebiasaan. hukum adat istiadat adalah peraturanperaturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan
maksud mengatur tata tertib. ada juga yang menganggap adat-istiadat itu
sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. pada umumya adat
istiadat bersifat agak sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan suatu
tradisi.3
Masyarakat Jambi adalah bagian dari penduduk indonesia yang dari
dahulu telah memegang teguh nilai-nilai adat istiadat mereka yang telah
ditinggalkan oleh nenek moyang mereka seperti berupa hukum adat,
kebudayaan dan beragama islam. maksud adat di sini adalah segala nilainilai budaya, pandangan hidup, kaidah atau norma-norma kesusilaan.
Dalam perkembangannya melalui sejarah yang panjang sejak
dihuninya bumi jambi oleh suku-suku melayu sampai masuknya beberapa
3

Al Mizon, Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di
Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi), Skripsi Mahasiswa
Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, 2018, hlm. 1.
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agama yang disebutkan terdahulu adat dan hukum adat mereka tetap
menjadi pegangan masyarakat adat jambi, bahkan hingga saat ini adat itu
tetap hidup dengan segala dinamikanya, khususnya karena pengaruh dari
ajaran agama yang mereka anut. seberapa jauh agama yang mereka anut
berpengaruh terhadap adat dan hukum adat yang sudah berakar, amat
tergantung pada sampai berapa jauh keyakinan mereka terhadap ajaran
agama yang mereka terima. karena kayakinan merupakan akar dari adat dan
hukum adat yang mereka pegang.4
“Adat yang dilarang jika menikah didesa ini ada yang dinamakan
Induk Undang, ini ada 4 macam yang dilarang, nikah bumi,
mencarak telur, menyunting bunga 2 setangkai, mandi di pancuran
gadiang, jika ini terjadi di desa ini maka dikenakan sanksi adat
seperti harus bayar dengan 1 ekor kerbau dan alat-alat untuk
masaknya atau di usir dari kampung ini.”5
Denda adat merupakan suatu bentuk sanksi hukum yang diterapkan
dan ditetapkan oleh peradilan adat dalam dusun desa lubuk sepuh jika
terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku di desa lubuk sepuh
seperti perbuatan melarikan istri orang lain. dalam hal untuk memutuskan
denda adat terhadap pelaku melarikan istri orang lain maka pemangku adat
akan melakukan musyawarah bersama dengan pegawai syara‟ yang terdiri
dari imam, khatib, bilal, qadhi dan alim ulama atau guru-guru agama islam.
sanksi adat yang diberikan kepada pelaku melarikan istri orang lain di desa
lubuk sepuh harus sesuai dengan tindakan apa dan dengan siapa, apabila
perbuatan melarikan istri orang lain tersebut antara laki-laki dengan wanita
4

Lembaga Adat Provinsi Jambi, Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah,
(Jambi: 2001), hlm.12.
5
Wawancara dengan Bapak Saka Selaku Kepala Adat, Tgl 8 Mei 2019
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yang sudah menjadi istri orang maka denda adatnya adalah seekor kerbau
beserta selemak semanihnya yang kemudian disembelih kemudian dimasak
serta dimakan secara bersama-sama dan mereka disebut pihak yang
terhutang oleh adat. hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap sesuai
dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar hukum adat. oleh karena
itu, muncul poko permasalahan yang membutuhkan analisis lebih jauh lagi
mengenai sanksi adat desa lubuk sepuh kecamatan pelawan kabupaten
sarolangun terhadap laki-laki yang melarikan istri orang lain di tinjau dari
hukum Islam.
Seperti yang pernah terjadi di Desa Lubuk Sepuh laki-laki yang
pernah melarikan istri orang atas nama Doni Mariyanto dan dia mendapat
sanksi berupa kerbau satu ekor, beras seratus Kg, selemak semanis.
B.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana sanksi adat bagi laki-laki yang melarikan istri orang lain di
Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun?

2.

Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sanksi adat bagi laki-laki
yang melarikan istri orang lain di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan
Pelawan Kabupaten Sarolangun?

C.

Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, agar tidak melebar kepada pokok pembahasan
lain, penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti khususnya,
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tentang “Sanksi Adat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun Terhadap Laki-Laki Yang Melarikan Istri
Orang Lain Di Tinjau Dari Hukum Islam” adapun batasan masalah yang
penulis ambil yaitu tahun 2018.
D.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
a.

Ingin mengetahui sanksi terhadap orang yang melarikan istri
orang lain di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten
Sarolangun.

b.

Ingin mengetahui pandangan atau analisa hukum Islam terhadap
sanksi adat bagi orang yang melarikan istri orang lain di Desa
Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.

2. Kegunaan penelitian
a.

Sebagai bahan masukan penulisan kepada pihak terkait, kepada
masyrakat dan kepada pembaca.

b.

Menambah wawasan keilmuan penulis dibidang ilmu hukum
Islam.

c.

Hasil penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan Program Sarjana Satu (S1) pada Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sulthan Taha Saifuddin Jambi.
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E.

Kerangka Teori
Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan
peneliitian, penulis memberikan pengertian dan batasan tentang penelitian,
guna menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah
dan lebih baik.
1. Teori Reception A Contrario
Dalam perkembangan selanjutnya menurut sayuti thalib, ternyata
dalam masyarakat telah berkembang yang lebih jauh dari pendapat
hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya,
terlihat kecenderungan teori Receptie dari Snouck Hurgronje itu dibalik.
Sebagai contoh masyarakat aceh, masyarakatnya menghendaki agar
soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum islam.
Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja di lakukan atau di
pakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentang dengan
hukum islam.
2. Adat Bisa Dijadikan Patokan Hukum
Ini merupakan kaidah yang kelima dari kaidah yang terbesar didalam
fikih Islam. Yaitu kaidah al „adatu muhakkamah ( )ﺍَ ْﻝﻉَ ﺍﺩَ ﺓُ ﻡُﺡَ َّﻙ َﻡ ٌﺓ. Yang
artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai
sandaran hukum. Apabila suatu masyarakat menilai sesuatu itu baik,
sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak
bertentangan dengan syariat. Apabila suatu masyarakat memandang
bahwa tingkah laku tertentu tidak pantas dilakukan oleh seseorang,
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maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut
adalah perbuatan yang tidak baik. Apabila suatu masyarakat memaknai
suatu kata memiliki makan yang tidak baik, maka itu bisa dijadikan
sebagai standar bahwa kata-kata itu merupakan kata-kata yang tidak
baik menurut Islam. Dan begitu seterusnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan adat
kebiasaan masyarakat. Islam adalah agama yang mengakomodir kebiasaan
masyarakat. Maka dari itu sebenarnya Islam tidaklah memerangi adat
kebiasaan masyarakat. Justru Islam menjadikan adat sebagai standar
hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Dari dahulu Islam bisa masuk ke masyarakat apapun. Sehingga kita tidak
perlu menyematkaan istilah kedaerahan kepada Islam. Misalnya Islam
Arab, Islam Jawa, Islam Nusantara, Islam Melayu, Islam Australian, Islam
Eropa, ataupun yang lainnya. Ini tidak perlu. Karena sejak awal Islam
memperhatikan adat kebiasaan masyarakat. Dan sejak awal Islam
mengakomodir adat istiadat sebuah masyarakat selama adat istiadat
tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman
F.

Tinjauan Pustaka
Sejauh pengetahuan penulis telah banyak dijumpai penelitian dalam
bentuk tulisan ataupun karya lain perihal Sanksi Adat. Beberapa literature
yang membahas tentang sanksi adat diantaranya adalah sebagai berikut:
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ratih Okta Pramudita
dengan judul skripsi Penyelesaian Kawin Lari (SEBAMBANGAN) pada
Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip,
Tanggamus.

Skripsi

ini

membahas

mengenai

Sebambangan

serta

penyelesaiannya pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kecamatan
Gunung Alif, Tanggamus menunjukkan terdapat faktor penyebab terjadinya
Sebambangan yaitu faktor internal (suka sama suka, pendidikan, dan faktor
usia) dan faktor eksternal (ekonomi, restu orang tua, sosial, menghindari
biaya yang besar dan keterpaksaan).6
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa 17 dengan judul
skripsi Dampak Praktik Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga Pada
Masyarakat Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues. Skripsi ini
membahas mengenai praktik kawin lari dan mengetahui dampak kawin lari
terhadap

kehidupan

keluarga

masyarakat

dan

mengetahui

proses

pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktik kawin lari
pada masyarakat Kutapanjang Kab. Gayo Lues.7
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sinarti dengan judul skripsi
Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Bontokadatto, Kec.
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar). Skripsi ini membahas
Ratih Okta Pramudita, “Penyelesaian Kawin Lari (SEBAMBANGAN) pada
Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus”, Skripsi Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, (2017).
7
Khairunnisa, “Dampak Praktik Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga Pada
Masyarakat Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues”, Skripsi Mahasiswa Jurusan
Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam Banda Aceh, (2017).
6
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mengenai faktor penyebab terjadinya silariang (kawin lari), dampak yang
ditimbulkan terhadap pelaku silariang, serta tinjauan menurut persepktif
Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah
silariang

(kawin

lari)

di

Kelurahan

Bontokaddato,

Kecamatan

Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.8
Berdasarka penelitian di atas yang menjadi perbedaan penelitian,
belum ada penelitian mengenai sanksi adat terhadap suami yang melarikan
istri orang lain. Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti hal
tersebut supaya bisa menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat umum
dan khususnya bagi peneliti sendiri.

8

Sinarti, “Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Bontokadatto, Kec. Polongbangkeng Selatan,
Kabupaten Takalar)”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, (2017).

BAB II
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah pelajaran dilapangan yang penulis
tuangkan dalam sebuah karya ilmiah, tentunya merupakan sebuah penelitian yang
harus dipertangung jawabkan dengan baik, maka dalam penulisan skripsi ini
penulis mengunakan metodologi penelitian sebagai berikut:
A.

Tempat dan Waktu Penelitian
1.

Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan
Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dengan pertimbangan
bahwa tempat atau lokasi tersebut dapat memperoleh data yang
diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

2.

Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada 25 April 2018 – 15 Juli 2019.

B.

Jenis dan Pendekatan Penelitian
1.

Jenis Penelitian
Penelitian ini mengunakan pendekatan yang memadukan dua
jenis penelitian di dalamnya yaitu:
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a.

Penelitian Lapangan (Field Reserch)
Penelitian ini dilakukan dengan cara lapangan yang
dilakukan di desa lubuk sepuh untuk memberi informasi yang
berkaitan dengan Sanksi Adat di tinjau dari hukum islam. kaidah
penelitian ini membantu penulis untuk mendapatkan informasi
yang diperoleh dari bahan bacaan. selain itu, kaidah ini juga
digunakan

untuk

mendapatkan

informasi

tambahan

dan

penyelesaian kepada masalah yang dihadapi.
b.

Penelitian Pustaka (Library Research)
Kaidah penelitian ini penting dalam mengumpulakan data
dan informasi bagi penelitian ini terhadap semua bab serta
menjadi pedoman kepada penulis untuk mengetahui dengan lebih
rinci tentang apa yang bakal dikaji dalam penelitian ini. informasi
diperoleh dari bahan bacaan, jurnal, hasil penelitian, kertas kerja
seminar, dan sumber-sumber lain, sebagai bahan rujukan dan
acuan bagi penyelesaian penelitian ini.

2.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sisiologi emoiris. Jenis penelitian kualitatif deskriptif
ditunjukan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi dan
menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan
dilingkungan penelitian. Lingkungan penelitian yaitu di Desa Lubuk
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Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun yang menjadi
sumber untuk memperoleh informasi.
C.

Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari
data primer dan data skunder.
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui observsi,
wawancara dan alat lainnya tanpa ada perantara. data primer
diperoleh peneliti sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat
dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. adapun yang menjadi
data primer yang dikumpulkan meliputi tokoh-tokoh adat, ketua
adat, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat yang ada di Desa
Lubuk Sepuh, dan dalil-dalil alqur‟an dan hadist yang mendukung
penelitian ini. Dalam penelitian ini data utama adalah dalil-dalil
Al-Qur‟an mengenai masalah masalah dalam penelitian ini.

b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan
melakukan studi kepustakaan yakni:
a) melakukan serangkaian kegiatan membaca,
b) mengutip,
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c) mencatat buku-buku menalaah undang-undang yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian.9
2.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer
dan sumber data sekunder.
Yang termasuk sumber data primer adalah:
a.

Al-Qur‟an dan Hadits.

b.

Tokoh-tokoh adat.

c.

Ketua adat.

d.

Tokoh-tokoh masyarakat.

e.

Tokoh-tokoh agama.

f.

Masyarakat yang ada di Desa Lubuk Sepuh.
Sedangkan data sekunder adalah materi yang terdapat dalam

buku-buku dan literature yang ada kaitannya dengan permasalahan
untuk menggali kelengkapan informasi dan data, tidak menutup
kemungkinan penulis juga menggali informasi dengan pihak-pihak
diluar unit analisis yang secara tidak langsung masih berhubungan
dengan masalah penelitian.
D.

Instrumen Pengumpulan Data
Intrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian.10 adapun untuk pengumpulan

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,(Bandung:
Alfabeta, 2017), hlm. 99.
9
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data-datanya maka dalam penelitian ini digunakan empat

instumen

pengumpulan data, yaitu :
Observasi

1.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika
fenomena yang di selidiki. Maka penulis akan mengamati secara
langsung dan melihat sesuatu yang terlihat oleh mata kita sendiri.
2.

Wawancara
Wawancara adalah percakapan-percakapan yang dilakukan atas
dasar maksud tertentu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung
oleh pewawancara guna mendapatkan informasi dan data-data yang
berhubungan dengan penelitian yang berjudul Sanksi Adat Desa Lubuk
Sepuh Kecamatan Sarolangun Terhadap Laki-laki yang Melarikan Istri
Orang Lain Ditinjau dari Hukum Islam.11
Informan dalam wawancara penelitian ini ada 4 orang,
diantaranya adalah :
a) Bapak Saka selaku Kepala Adat
b) Bapak Syargawi selaku Kepala desa
c) Bapak Atiq selaku Sekdes
d) Ibu Darsi selaku Masyarakat

10

hlm. 37.

11

hlm. 186.

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi,(Jambi : Syariah Press. 2014),
Lexi J. Elong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),
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3.

Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, buku surat kabar, laporan program kerja, transkip,
agenda dan lain-lain.

E.

Populasi dan Sampel
Istilah populasi dan sampel dapat digunakan jika penelitian yang
dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Populasi dalam
setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu yang berkenaan
dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup.
dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat desa
lubuk sepuh kecamatan pelawan. Mengigat luasnya populasi dalam
penelitian ini, maka penulis mengambil sampel.
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, sampel
dalam penelitian ini adalah laki-laki yang melarikan istri orang yang berada
di Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

F.

Teknik Analisis Data
Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan
lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan
data, menjabarkannya ke dalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun ke
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dalam pola, mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan
membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.12
Teknik analisis data yang penulis gunakan ada beberapa tahap, yaitu:
1.

Deskripsi, penulis akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan
bidang yang diteliti.

2.

Reduksi data, penulis memprtegas, memperpendek, membuat pokus,
membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan
pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. proses
ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

3.

Penyajian data, dari data yang dikumpulkan dan direduksi kemudian
disajikan menjadi informasi, selanjutnya penulis menarik kesimpulan
yang meliputi berbagai jenis keterangan.

G.

Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya
terdiri dari sub-sub bab. masing-masing bab membahas permasalahan
tersendiri tetapi tetap saling berkaitan antar satu bab dengan bab berikutnya.
adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:
Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan, sebagai pengantar secara
keseluruhan sehingga bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang
pembahasan skripsi ini. bab pertama ini berisi tentang pendahuluan sebagai
pengantar secara keseluruhan sehingga bab akan diperoleh gambaran umum

12

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 336.

R dan D,
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tentang pembahasan skripsi ini. yaitu: latar belakang masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori.
Bab Kedua, penulis membahas mengenai metode penelitian. bab ini
terdiri dari sub-sub sebagai berikut: pendektan dan jenis penelitian, jenis dan
sumber data, instrument pengumpulan data, tehnik pemilihan informan,
tehknik analis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
Bab Ketiga, penulis akan menjelaskan gambaran umum lokasi
penelitian, geografis, keadaan penduduk dan mata pencahariannya, keadaan
agama dan pendidikan, keadaan tanah dan iklim, adat istiadat masyarakat,
dan struktur organisasi pemerintah desa.
Bab Keempat, yaitu bab akhir dari pembahasan masalah pokok dan
analisis berikut: skripsi ini membahas tentang sanksi adat desa lubuk sepuh
kecamatan pelawan kabupaten sarolangun terhadap laki-laki yang melarikan
istri orang lain di tijau dari hukum Islam.
Bab Kelima, penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri dari
kesimpulan hasil penulisan skripsi, saran-saran dan penutup.
H.

Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka
penulis menyusun jadwal sebagai berikut:
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Tabel I
Jadwal Penelitian
2018-2019

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4

-

-

-

-

Oktober

3.

4

September

2.

Pengajuan
x
Judul
Pembuatan
x
Proposal
Penunjukan
Dosen
Pembimbing
Keluar Jadwal
Seminar
Ujian Seminar
Proposal
Pengesahan
Judul
Surat Izin
Riset
Pengumpulan
Data
Pengelolaan
dan Analisis
Data
Bimbingan dan
perbaikan
Skripsi
Agenda
dan
Ujian Skripsi
Perbaikan dan
Penjilidan

4 3

Agustus
Juli
Juni

1.

3

Mei
April

4

Maret
Januari
Desember

Mei

No. Kegiatan

-

-

x

x

x

x

X x
x
x
x
x
x
x x x x
x

x x x x

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI
A.

Sejarah Desa Lubuk Sepuh
Desa Lubuk Sepuh adalah disebut Desa Bathin ( Desa Asal ) yang
menurut sejarah Nama Desa Lubuk Sepuh berasal dari kata-kata Menyepuh,
pada ± abat ke 17 di Sungai Batang Asai ada 2 orang anak muda hilir
menggunaan Rakit Bambu dari daerah

hulu sungai batang asai sambil

memantau (Bernyayi Pantun), setibanya didaerah Pinggiran Bukit tinggi
yang berdampingan dengan anak sungai yang mengalir ke sungai batang
asai, pantun yang dinyanyikan anak muda ini dijawab oleh seorang
perempuan dari atas perbukitan, lalu anak muda dua orang ini berhenti dan
menghampiri perempuan tersebut, pada akhirnya kedua pemuda ini sama
ingin menyunting perempuan yang ditemuinya. 13
Dengan perebutan ini terjadilah perkelahian antara dua anak muda
untuk merebut dan menyuntingnya namun dalam perkelahian awal tidak
ada kalah dan menang karena anak muda ini mungkin satu perguruan dan
masih menggunakan tangan kosong, dan diakhir perkelahian anak muda ini
menggunakan senjata Keris, satu memakai Keris Ghencong (Keris Miring)
dan satu lagi memakai keris lurus itu pun masih belum ada kalah dan
menang, namun disisi terakhir yang menggunakan Keris Ghencong (Keris
Miring), kerisnya dicelupkan di Lubuk Sungai Pinggiran Bukit tempat
mereka berkelahi (Disepuh) dan setelah itu mereka berkelahi lagi. pada
13

Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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perkelahian tersebut dimenangkan oleh anak muda yang memakai Keris
Ghencong (Keris Miring) dan yang memakai keris Lurus kalah dan
Meninggal, semenjak itulah Asal Nama Desa Lubuk Sepuh yaitu diambil
dari kata-kata Lubuk tempat Menyepuh Keris anak Muda yang
menggunakan keris ghencong (Keris Miring) yaitu menjadi Lubuk Sepuh.
Dan legenda yang masih dapat dibuktikan sampai sekarang yaitu Penduduk
desa Lubuk Sepuh yang asli, mempunyai jari telunjuk kanannya miring ke
Kanan dan jari telunjuk kirinya miring ke kiri. menandakan garis keturunan
anak muda yang memakai pedang Ghencong/Miring.
Dari dua pasang insan ini melahirkan tiga orang anak (2 Perempuan 1
Laki-laki) yang Pertama yaitu Perempuan yang diberi nama (Ghono ilan),
anak perempuan Kedua diberi nama (Ghono Kato), anak ketiga Laki-laki
(Ghono Ati/Bujang Alam), dan setelah anak ini berangsur Dewasa
Bapaknya meninggal dan Ibunya menghilang yang menurut cerita turun
temurun.14
Ibunya ini Perempuan jelmaan dan kembali kehabitat asalnya, Jadi
tinggal mereka tiga bersaudara, untuk mencari jodoh antara mereka semua,
saudara laki-lakinya ( Bujang Alam ) pergi ke daerah Sumatera Barat dan
kenal dengan seorang laki, kemudian diajaknya oleh Bujang Alam ke Desa
asalnya dan Nikah dengan saudari tertuanya yaitu Ghono Ilan, dan setelah
itu Bujang Alam pergi lagi ke Daerah Sumatera Selatan untuk mencari
jodoh saudarinya kedua yaitu Bungo Kato dan setelah dapat nikahlah

14

Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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dengan saudarinya, untuk jodoh mereka sendiri Bujang Itam pergi ke daerah
Bengkulu, dijumpainya seorang perempuan yang sayang dengan padi,
Perempuan itulah yang menjadi pasangan hidupnya, dengan berjalannya
waktu dari tiga turunan ini menjadi tiga dusun yaitu : Turunan dari Ghono
Ilan yang suaminya dari sumatera Barat di Sebut Turunan Kampung Ujung
Tanjung, Turunan dari Ghono Kato yang suaminya dari Sumatera Selatan
disebut Turunan Dusun Mudik/Kampung Baru.15 Turunan dari Ghono
Ati/Bujang Alam yang Isterinya dari Bengkulu disebut Turunan Kampung
Tengah Muara Danau, maka watak/karakter Masyarakat desa Lubuk Sepuh
asalnya ada tiga karakter yaitu :
1.

Kampung Ujung Tanjung mempunyai watak/karakter yaitu dengan
kata-kata Istilah : Lunak nyo daktasudu – Koghe nyo dak tatakiak
dengan pengertian diajak lembut dia dalam perundingan mereka lebih
lembut dan diajak keras dia lebih keras dalam watak/karakternya.

2.

Kampung Mudik mempunyai watak dan karater yaitu dengan kata-kata
Istilah : ngangguk belum tentu iya – ngeleng belum tentu idak dengan
pengertian sulit untuk ditebak kemauannya.

3.

Kampung tengah mempunyai watak/karakter yaitu dengan kata-kata
Istilah : Cokak Pagi dak Sampai Luhua – Cokak Luhua dan sampai
potang dengan pengertian orangnya tidak pedendam dan mudah
memaafkan kesalahan orang lain, namun karakter/watak tersebut untuk
sekarang sudah berangsur hilang karena dengan banyak perkawinan

Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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silang dan juga dipengaruhi oleh majunya pendidikan terhadap
Masyarakat.
Pada ± abat ke 18 Desa Lubuk sepuh menjadi sebuah desa dengan
dipimpin oleh Rio sebagai kepala Pemerintahan karena desa Lubuk Sepuh
Desa asal dijabat oleh Rio bernama diberi gelar Datuk Gedang Menaro yaitu
yang pertama Rio Safar, Rio Ma`ruf, Rio Bakri, Rio Muhtar, Rio M.Jani,
Rio Arahman dan terakhir dijabat oleh Rio M. Jani sampai pada tahun 1983,
dan pada tahun 1983 dari nama Rio oleh Pemerintah diadakan perubahan
nama Rio diganti dengan nama Kepala Desa sebagai Pemegang Puncak
Pimpinan di Desa sampai sekarang.
B.

Aspek Demografis
1.

Batas Wilayah Desa
Letak geografi Desa Lubuk Sepuh, terletak diantara16 :
Tabel.2
Letak Geografi Desa Lubuk Sepuh
a. Sebelah Utara
: Desa Muara Danau.
b. Sebelah Selatan

:

Desa Bukit, Batu Putih, Pematang Kolim dan
Mekar Sari.

c. Sebelah Barat

:

Desa

Pulau

Aro,

Bernai

dan

Dusun

Sarolangun.
d. Sebelah Timur

16

:

Desa Beringin Teluk Sumsel.

Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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Sumber Data: Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan (2019).

2.

3.

4.

17

Luas Wilayah Desa Yaitu : 5.800 Hektar.
a.

Pemukiman

: 200

ha

b.

Pertanian Sawah

: 160

ha

c.

Ladang/tegalan

: 900

ha

d.

Perkebunan

: 4.175 ha

e.

Rawa-rawa

: 183

ha

f.

Perkantoran

: 0,25

ha

g.

Sekolah

: 1,25

ha

h.

Jalan

: 80

ha

i.

Lapangan sepak bola

:1

ha

Orbitasi
a.

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat

: 4 KM

b.

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit

c.

Jarak ke ibu kota kabupetan

d.

Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 15 Menit

: 7 KM

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin :
a.

Kepala Keluarga

:1.056 KK

b.

Laki-laki

: 1.822 Orang

c.

Perempuan

: 1.843 Orang17

Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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C.

Keadaan Sosial
1.

D.

Pendidikan
a.

SD/ MI

: 627 Orang

b.

SLTP/ MTs

: 292 Orang

c.

SLTA/ MA

: 712 Orang

d.

S1/ Diploma

:

e.

Putus Sekolah

: 489 Orang

f.

Buta Huruf

:.

42 Orang

21 Orang

Lembaga Pendidikan
Tabel.3
Lembaga Pendidikan di Desa Lubuk Sepuh
1.

Gedung TK/PAUD

: 3 buah/ Lokasi di Dusun, Tobek
Smonjo, Dusun Baru dan Dusun Lubuk
Buntak.

2.

SD/MI

: 3 buah/ Lokasi di Dusun Tobek
Samonjo, Dusun Baru dan Dusun
Lubuk Buntak.

3.

SLTP/MTs

: 1 buah/ Lokasi di Dusun Lubuk Buntak.

Sumber Data : Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan,
E.

Aspek Keagamaan
1.

Data Keagamaan Desa Lubuk Sepuh Tahun 2016 18
Jumlah Pemeluk :
a.

18

Islam

: 3656 orang

Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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2.

b.

Katolik

:

-

orang

c.

Kristen

:

-

orang

d.

Hindu

:

-

orang

e.

Budha

:

-

orang

Data Tempat Ibadah
Jumlah tempat ibadah :

F.

a.

Masjid/ Musholla

: 9 buah

b.

Gereja

: - buah

c.

Pura

: - buah

d.

Vihara

: - buah

Aspek Perekonomian
Potensi

perekonomian

masyarakat

di

Desa

Lubuk

Sepuh

terkonsentrasi pada bidang sektor pertanian dan peternakan. Produksi yang
cukup potensial dalam bidang pertanian dan perkebunan adalah: Padi,
Kakao, Jagung, Sawit, Karet, Kelapa, dan Singkong. 19
Peternakan yang ada di Desa Lubuk Sepuh adalah: Sapi, Kerbau,
Kambing, Ayam, Burung dan Itik. Struktur mata pencarian masyarakat Desa
Lubuk Sepuh terdiri dari Petani, Pedagang, PNS, Guru, Buruh, dan lain-lain,
1.

Pertanian
Jenis tanaman yang dibudidaya di Desa Lubuk Sepuh terdiri dari:

19

a.

Padi sawah

: 162,5

ha

b.

Jagung

:9

ha

Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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2.

c.

Kakao/ Coklat

:7

ha

d.

Sawit

: 150

ha

e.

Karet

: 4.025

ha

f.

Kelapa

: 11

ha

g.

Singkong

:4

ha

Peternakan
Grafik I
Jenis Peternakan di Desa Lubuk Sepuh

Kambing

Sapi

Kerbau

Ayam

Itik

Burung

20

3.
20

a.

Kambing

: 117 ekor

b.

Sapi

: 127 ekor

c.

Kerbau

: 187 ekor

d.

Ayam

: 500 ekor

e.

Itik

: 4400 ekor

f.

Burung

: 17 ekor

Struktur Mata Pencaharian
Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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G.

a.

Petani

: 854 orang

b.

Pedagang

: 167 orang

c.

3. PNS

: 36 orang

d.

4. Tukang

: 29 orang

e.

5. Guru

: 20 orang

f.

6. Bidan/ Perawat

:

2 orang

g.

7. TNI/ Polri

:

1.orang

h.

8. Pesiunan

:

7.orang

i.

9. Sopir/ Angkutan

:

24 orang

j.

10. Buruh

: 129 orang

k.

11. Jasa persewaan

:

l.

12. Swasta

: 32

96 orang
orang

Kondisi Pemerintahan Desa
Desa Lubuk Sepuh terdiri dari dua lembaga, yakni Lembaga
Pemerintahan dan Lembaga Kemsyarakatan. Lembaga Pemerintahan terdiri
dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan BPD (Badan
Permusyawaratan Desa).21 Sedangkan Lembaga Kemsyarakatan terdiri dari:
LPM, PKK, Posyandu, Pengajian, Arisan Kelompok Ngaji, dan lain-lain.
1.

Lembaga Pemerintahan
Jumlah aparat desa :

2.
21

a.

Kepala Desa

: 1

orang

b.

Sekretaris Desa

: 1

orang

c.

Perangkat Desa

: 12

orang

d.

BPD

: 11

orang

Lembaga Kemasyarakatan
Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

3.

a.

LPM

:1

b.

PKK

:1

c.

Posyandu

:2

d.

Pengajian

:5

Kelompok

e.

Arisan

:3

Kelompok

f.

Simpan Pinjam

: 15

Kelompok

g.

Kelompok Tani

: 12

Kelompok

h.

Gapoktan

:1

Kelompok

i.

Karang Taruna

: 10

Kelompok

j.

Risma

: 10

Kelompok

Pembagian Wilayah
Nama Dusun :

22

a.

Dusun Ujung Tanjung

: Jumlah 4 RT

b.

Dusun Tengah

: Jumlah 4 RT

c.

Dusun Baru

: Jumlah 4 RT

d.

Dusun Lubuk Buntak

: Jumlah 4 RT

e.

Dusun Pucek Kaki

: Jumlah 3 RT

f.

Dusun Tobek Samonjo

: Jumlah 4 RT22

Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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H.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh23

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA LUBUK SEPUH
KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN
NAMA-NAMA APARAT DESA :
Kepala desa

: M. Syargawi

Sekretaris Desa

: M. Atik. S. Ag

Kepala Urusan Umum

: Afriati Hastuti

Kepala Urusan Keuangan

: Desi Karmila

Kepala Seksi Pemerintahan

: Muspardi

Kepala Seksi Pembangunan

: M. Yusup

Kepala Seksi Keagamaan Dan Kemasyaraatan

: Drs. Abdul Muin

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban

: Neni

Kepala Dusun :
1.

Dusun Ujung Tanjung

: H. Ibnu Hajar

2.

Dusun Tengah

: M. Haidir

3.

Dusun Baru

: M. Mahadi

4.

Dusun Lubuk Buntak

: R. Samar

5.

Dusun Pucek Kaki

: Abd. Muin

6.

Dusun Tobek Samonjo

: Jastori

23

Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).

BAB IV
PEMBAHASAN

A.

Sanksi Adat Bagi Laki-laki yang Melarikan Istri Orang lain di Desa
Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun
Suatu akad pernikahan menurut hukum islam ada yang sah dan ada
yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut
dilaksanakan dengan syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan
ketentuan agama islam, kebalikannya jika akad tidak sah, yakni tidak
melaksanakan syarat dan rukun dengan ketentuan agama dan negara.
Pasal 12 KHI mengatur untuk meminang seorang wanita. Pada
perinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang
masih perawan atau terhadap janda yang telah habis „iddahnya. Syarat
untuk meminang salah satunya adalah “wanita yang di pinang tidak istri
orang”24
Berdasarkan penelitian di lapangan Adat Desa Lubuk Sepuh Yang di
namakan induk undang ada 4 macam :
1.

Nikam bumi (anak menikahi ibu kandung )

2.

Mancarak telur ( anak menikah dengan bapak kandung)

3.

Menyunting bunga 2setangkai (menikahi 2 adik beradik kandung)

4.

Mandi di pancuran gading (menikahi istri orang lain)25

Baharuddin Ahmad, Yuliatin, Hukum perkawinan umat islam indonesia, ( Jakarta:
Lamping Publishing, 2015), Hlm 31
25
Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019).
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Namun dalam penelitian ini, peneliti meneliti adat yang nomor 4 yaitu
Mandi dipancuran gading (menikahi istri orang lain). Dalam pandangan adat
di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun laki-laki
yang membawa istri orang lain di kenakan sanksi adat.
Sanksi bagi yg melanggar No 1.2 itu di usir dari kampung tersebut.
Sedangkan yang No 3.4 itu sanksi nya
1.

Bayar kerbau 1 ekor

2.

Bayar beras 100 kg

3.

Bayar lemak semanis nya seperti alat2 untuk masak
Hal ini di beri bukan hanya kepada laki-laki tetapi kepada pihak

perempuannya juga.
Hal ini di perkuat dan perjelas dengan hasil wawancara oleh bapak
Saka selaku Kepala Adat di Desa Lubuk Sepuh mengatakan:
“Adat yang dilarang jika menikah didesa ini ada yang dinamakan
Induk Undang, ini ada 4 macam yang dilarang, nikah bumi, mencarak
telur, menyunting bunga 2 setangkai, mandi di pancuran gadiang, jika
ini terjadi di desa ini maka dikenakan sanksi adat seperti harus bayar
dengan 1 ekor kerbau dan alat-alat untuk masaknya atau di usir dari
kampung ini.”26
Wawancara dengan bapak Saka ini menunjukkan bahwa jika
masyarakat Desa Lubuk Sepuh melanggar adat yang telah di tetapkan di
Desa Lubuk Sepuh maka di kenakan denda 1 ekor kerbau dan alat-alat untuk
memasaknya. Yang dinamakan Induk Undang, Nikam Bumi ( anak
menikahi ibu kandung), Mencarak Telur ( anak menikah dengan bapak
26

Wawancara dengan Bapak Saka Selaku Kepala Adat, Tgl 8 Mei 2019
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kandung), menyunting bunga 2 tangkai (menikahi dua adik beradik
kandung), mandi dipancuran gading ( menikahi istri orang).
Hasil wawancara dengan bapak Atiq selaku sekdes Desa Lubuk Sepuh
mengatakan:
“Di Desa Lubuk Sepuh ini ada adat tidak boleh menikah seperti
menikahi ibu kandung, anak menikahi dengan bapak kandung,
menikahi dua adik beradik kandung, dan menikahi istri orang lain.
kalau itu terjadi ada sanksi adat di Desa Lubuk Sepuh, yang pernah
terjadi itu adik menikahi dua adik beradik kandung dan menikahi istri
orang lain, dendanya membayar 1 ekor kerbau dan beras 100 kg dan
juga alat-alat masak lainnya, kalau disini sebutannya lemak semanis,
nanti dimakan oleh perangkat desa yang mewakili warga setempat”27
Wawancara dengan Bapak Atiq menunjukkan bahwa di Desa Lubuk
Sepuh sudah pernah terjadi adik menikahi dua adik beradik dan menikahi
istri orang lain, denda yang harus di bayarkan oleh pelaku berupa 1 ekor
kerbau dan 100kg dan juga alat untuk memasaknya.
Ditambah dengan penjelasan wawancara dengan Bapak Saka selaku
Kepala Adat Desa Lubuk Sepuh, memperjelas wawancara bapak Saka
yakni:
“Disini sudah pernah terjadi masalah pernikahan yang dilarang adat
Desa Lubuk Sepuh, seperti menikahi istri orang lain dengan alasan
masih cinta, tapi mereka tidak membayar sanksi adat Desa Lubuk
Sepuh, nah mereka yang tidak mau bayar Sanksi Adat di Usir dari
Desa Lubuk Sepuh, karna ini adalah penyakit bisa menyebar ke
masyarakat yang lain”28
Wawancara dengan Bapak Saka mengatakan bahwa masayarakat yang
melanggar Adat Induk Undang walaupun dengan alasan masih cinta atau
27
28

Wawancara dengan Bapak Atiq Selaku Sekdes Desa Lubuk Sepuh, Tgl 22 Mei
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sudah sama-sama suka harus tetap membayar sanksi Adat, jika tidak mampu
membayarnya maka di usir dari kampung tersebut, karna mereka takut
masyarakat yang lain mengikuti hal yang tidak baik ini.
Ditambah dengan penjelasan hasil wawancara dengan

Ibu Darsi

selaku masyarakat Desa Lubuk Sepuh mengatakan :
“Saya ni cukup kenal dengan mereka (pelaku menikahi istri orang),
mereka memang dulu pernah menjalin hubungan sebelum sama-sama
menikah, mereka gak tinggal disini (Desa Lubuk Sepuh) lagi
sekarang karna tidak mampu membayar sanksi Adat Desa Lubuk
Sepuh, laki-lakinya emang lebih dulu menceraikan istrinya, terus si
perempuannya itu lari dengan laki-laki itu dan menikah di luar desa
ini”29
Wawancara dengan Ibu Darsi orang yang kenal dan cukut mengetahui
pelaku menikahi istri orang lain, menunjukkan bahwa mereka (pelaku
menikahi istri orang) memang awalnya pernah menjalin hubungan dan
pernah saling suka, namun mereka tidak sampai menikah, dan saat mereka
sudah menikah dengan pihak lain namun masih tinggal di satu desa dan
dekat. Laki-lakinya sudaah mencerai istrinya saat melarikan istri orang, dan
mereka menikah tidak di Desa Lubuk Sepuh karna mereka tidak mampu
membayar sanksin Adat.
Di perkuat dengan penjelasan Bapak Syargawi selaku Kepala Desa
Lubuk Sepuh mengatakan bahwa:
“Iya mereka masyarakat Desa Lubuk Sepuh dulunya, menikah dan
tinggal disini, namun sekarang mereka (pelaku menikahi istri orang)
bukan lagi masyarakat Desa Lubuk Sepuh, karna mereka tidak
mampu membayar sanksi adat Desa Lubuk Sepuh, yang kena sanksi
29
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bukan hanya laki-lakinya saja tapi juga dari pihak perempuannya
juga, mereka yang melakukan pelanggaran adat jika tidak bisa
membayar sanksi Adat tidak boleh tinggal di Desa Lubuk Sepuh,
sanksi ini di buat dengan tujuan agar masyarakat lain tidak mengikuti
jejak yang salah, karna masih banyak gadis bujang lain yang bisa di
nikahi tidak harus melanggar Adat. Dalam agama juga
dilarangkan.!”30
Wawancara dengan Bapak Syargawi membenarkan bahwa mereka
masyarakat Desa Lubuk Sepuh dan dulunya memang menikah di desa ini,
namun sekarang mereka tidak lagi tinggal di Desa Lubuk Sepuh karna
ketidak sanggupan mereka untuk membayar Sanksi Adat Desa Lubuk
Sepuh, sanksi yang di berikan bukan hanya di berikan kepada laki-laki saja
namun juga kepada perempuannya, laki-laki memberi 1 ekor kerbau, dan
perempuan memberi alat untuk memasaknya, menurut bapak Syargawi hal
ini di buat agar tidak terulang di masyarakat Desa Lubuk Sepuh. Jika pelaku
tidak mampu membayar sanksi adat maka pelaku di usir dari Desa Lubuk
Sepuh.
Menurut hasil wawancara saya dengan masyarakat walaupun saya
tidak berwawancara langsung dengan pelaku kejadian di sebabkan karna
beberapa faktor yang tidak memungkinkan. Namun dari info masyarakat
pelaku atas nama Doni Mariyanto pernah melakukan pelarian istri orang lain
dan dia dikenakan sanksi adat yang berupa membayar seekor kerbau seratus
Kg beras dan lemak semanis

30
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B.

Pandangan Hukum Islam Mengenai Sanksi Adat Bagi Laki-laki yang
Melarikan Istri Orang Lain
Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati
perintah Allah serta sunah Rasul-nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan
rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku
perkawinan itu sendiri, anak keturunan, keabat, maupun masyarakat. Oleh
karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang
bersangkutan tetatpi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak
pihak.31
Dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Bukan antara laki-laki dengan
laki-laki atau wanita dengan wanita, hal ini sama sekali tidak boleh dan
tidak di akui di indonesia terutama tidak di akui dalam islam. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari petunjuk
atau hukun Islam.
“Pelakor” demikian istilah yang digunakan oleh jagad medsos dalam
menjuluki seorang wanita yang suka merebut dan merusak rumah tangga
orang lain. Lalu bagaimana sebenarnya hukum Pelakor ini dari sudut
pandang hukum Islam ?
Dalam fiqh islam, kejadian seperti hal tersebut di atas disebut dengan
istilah “Takhbib”. Dalam Syarah Sunan Abu Daud, Adzim Abadi (w. 1329

31

Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia, (Jakarta:
Lamping Publishing, 2015), hlm. 44
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H) menjelaskan, takhbib secara bahasa artinya menipu dan merusak.
Dengan menyebut-nyebut kejelekan seorang suami di hadapan istrinya atau
kebaikan lelaki lain di depan wanita itu. (Aunul Ma‟bud, 6/159).32
Di bagian lain, beliau juga menyebutkan,

ﺩﻍٍ ﺇﻥٍٓﺏ ﻥﻁﺍﻝﻕﻥٍﺯﺽٴﺝٓﺏ

ﻱ ْ ٍ َﺥﺝَّﺕﺹ ٴﺝﺥ ﺍﻱﺵﺉ ﺃﻱ خذػٓبٴﺃﻑﻍﺫْﺏ ﺃٴ
َ
ﺃٴ ٌﺽٴﺝٓﺏ ﻥﻍٍ ﺵِ ﺃٴﻍٍﺵ ﺭﻥﻙ

“Siapa yang melakukan takhbib terhadap istri seseorang‟ maknanya
adalah siapa yang menipu wanita itu, merusak keluarganya atau
memotivasinya agar cerai dengan suaminya, agar dia bisa menikah
dengannya atau menikah dengan lelaki lain atau cara yang lainnya”. (Aunul
Ma‟bud, 14/52).33
Sedangkan Imam Ad-Dzahabi mendefinisikan takhbib dengan;

ﻍﺏﺩ ﻝﻩت انًشأح ػهى صٔﺝٓﺏ
ﺇﻑ
”Merusak hati wanita terhadap suaminya.” (al-Kabair, hal. 209).
Dalam Fatwa Islam, usaha memisahkan wanita dari suaminya, tidak
hanya dalam bentuk memotivasi si wanita untuk menuntut cerai dari
suaminya. Yang juga termasuk takhbib adalah ketika seseorang memberikan
perhatian, empati, menjadi teman curhat terhadap wanita yg sedang ada
masalah dengan keluarganya.
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ﺙﻡ ﺇٌﻱﺫﺏٴﻥﺥﻱﺍﻝﻱﻍﺥ، ﺽ ٴﺝﺥ ػهىﺹ ٴﺝٓﺏ ﻥٍﻅﻑﻡﻅ ﺙﺃٌﺭﻁﻩﺕ ﻱُٓﺏﺍﻥ ﺍﻝﻕ
ﻑﻍﺏﺩﺍﻥ
ٴﺇ
ًٌٌﻙٍ ﺃ

 ٴﺃﺵُﻍ ﻱﻍؼى، ﻑﻍﺏﺩ
ﺯﻍﺝﺕﻑ ً رؼهٍمٓﺏﺙﻙ أػﻅﻯ ﺇ
 ٴﺍﻥ، انؼ ٕﺍﻁﻑ ٴﺍنًشبػﺵ
.ﻯ ﺙ ّ ﺙٍﻥﺍُﺏ ﻁ
ٌغؼ
“Merusak hubungan istri dengan suaminya, tidak hanya dalam bentuk

memotivasi dia untuk menggugat cerai. Bahkan semata upaya memberikan
empati, belas kasihan, berbagi rasa, dan segala sebab yang membuat si
wanita menjadi jatuh cinta kepadamu, merupakan bentuk merusak
(keluarga) yang serius, dan usaha paling licik yang mungkin bisa dilakukan
seseorang.” (Fatwa Islam).34
Takhbib ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak diketahui
masyarakat umum. Menjadi penyebab percerian dan kerusakan rumah
tangga. Karena kehadirannya, membuat seorang wanita menjadi benci
terhadap suaminya dan meminta untuk berpisah dari suaminya atau
sebaliknya seorang suami membenci istri dan menceraikannya.
Rasulullah SAW dalam banyak hadits, memberikan ancaman keras
untuk pelanggaran semacam ini. Diantaranya hadis dari Abu Hurairoh r.a,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

َُّ ﻱ
َ ﺵﺃَﺡً َػﻩَﻯ
ٴﺝ َّﺍ
َ َّﺕ ﺍﻱ
َ ﻱ ْ ٍ َﺥﺝ
ِ ﻥَ ٍْ َﻅ
ِ ﺹ
َ ﺏ
“Bukan bagian dariku seseorang yg melakukan takhbib terhadap
seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya.” (HR. Abu Daud)35
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Juga dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda,

ْ َﻱ ْ ٍ ﺃ
َُّ ﻱ
َ ﺵﺃَﺡً َػﻩَﻯ
ﺏ
َﻱ
َ ﻑ
ْ ﻍ َﺫ ﺍ
ِ ﺹ ْٴ ِﺝَٓﺏﻑَﻩَ ٍْ َﻅ
َ َٴ
“Siapa yg merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka
dia bukan bagian dariku.” (HR. Ahmad).
Oleh karena itu, Islam malrang keras takhbib ini baik dilakukan olah
pihak wanita terhadap suami orang atau pihak suami terhadap istri orang.
Pendapat yang sangat keras disampaikan oleh Madzhab Maliki. Jika ada
seseorang laki merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, kemudian
suaminya menceraikan perempuan tersebut, lantas laki-laki yang merusak
hubungan itu, setelah selesai masa iddah, menikahinya maka pernikahannya
harus dibatalkan, walaupun setelah terjadi akad nikah. Sebab terdapat
kerusakan dalam akad.

ْ َﻱ ْ ٍ ﺃ
َّ َٴﻝَﺏ َﻝ ﺍﻥ
َ ﻱﺏ َﺹُّ ُّ َﺭ
ﻑ َﻍ َﺫ
َﻙ
َ ُّﺱﻱ
َ ًﻱ ْﻍﺃَﻥَﺥ
َ ً ُّ ﺙ
َ ﺱ ِﺩ َ ً ُّ هللاُ ﺭَ َؼﺏﻥَﻯ
ِ َﺵ ْﺍْل
ِ ٕ ُٓ ْﺵ ٍْ ُﺥ َػﻩِ ٌّ ً ْﺍْلَﺝ
ْ  َٴﻥَ ْٕﺙَ ْؼ َﺫ ﺍ, ﻑ َﻍ ُﺥ
ْ ٌُ ُّ ََّ َﺹ ٴْ ِﺝَٓﺏ ﺃ
َ ﺵﺃَﺡً َػﻩَﻯ
ْ ﻑَﺇِ ََّ ُّ َُﻡِ َﻡ َػ ْ ٍ ﺍ, ﺝَُﺏ ِء
ً ﻑ
ﺵ
َ ﺙ ِ ٍ َػ
َﻱ
ْﺍ
ِ ﻱ ْ ٍ َﻉ َؼﻯ
َ ٌ َّ َﻑَﺥَ ﺃ
ِﻥ
ْ ﺽ ِٴ ٌِﺝَٓﺏ َٴﺍ ْﻉﺯ
ْ ٌُ ﺙَٓﺏ
ْ َﻱ ْ ٍ ﺭ
َﺵ ﺃَ ََّ ُّ ﺇ ْ ٌ ﺭ
َ َﻥٍَﺯ
ْ َﻑ َﻍ ُﺥ ﻝ
ﺝ َﻡ
ٍ َ ﺵﺃ
َ َٓ َﻅ
َﻱ
ْ ﺍﻕ ﺍ
َﻑ
ِ ٍُ ﻙ
ِ ً ْ ٌُ ﺽ َّٴ َﺝَٓﺏﻑَ َال
ِ ﺡ
ِ
ِ ﺽَ َّٴ َﺝ
ِ ﺵ
ْﻱ ٍْ ﺍ
ْﺍ
َ ﻥ َ ًﺏ ٌَ ْﻩ
ﻑَ َﻍﺏ ِﺩ
ﻥ
َ ﻥ
ِ ﻙ
ِ ﺽ ُﻭ َػﻩَﻯ َﺭ
ِ ُِ ﺝَُﺏ ِء َٴﺙَ ْؼ َﺫ
ِﻥ
“Syaikh Ali al-Ajhuri ra berkata-bunyinya adalah-bahwa al-Abiyyu
menjelaskan masalah orang yang merusak hubungan seorang istri dengan
suaminya, bahwa pernikahan keduanya (lelaki yang merusak dan wanita
yang dirusak) itu harus dibatalkan walau setelah akad nikah. Pandangan ini
sebenarnya dinukil dari Ibnu Arafah yang menyatakan, bahwa barang siapa
yang berusaha memisahkan seorang perempuan dari suaminya agar ia bisa

39

menikahi perempuan tersebut, maka tidak mungkin baginya (tidak
diperbolehkan, pent) untuk menikahinya. Dan hal ini menjadi jelas bahwa
jika lelaki menikahihnya maka pernikahannya harus dibatalkan baik
sebelum atau sesudah akad karena hal itu menyebakan kerusakan dalam
(akad, pent)” (Muhammad bin Ahmad bin Muhammad „Alisy, Fath al-„Ali
al-Malik fi al-Fatwa „ala Madzhab al-Imam Malik, juz, 1, h. 397)36
Jika kita cermati pandangan Madzhab Maliki di atas, maka
konsekwensinya adalah pihak perempuan yang telah diceraikan suaminya
haram dinikahi oleh si lelaki yang menyebabkan perceraian tersebut selamalamanya. Namun ada juga pandangan lain dari Madzhab Maliki yang
menyatakan bahwa yang demikian itu tidak selamanya haram dinikahi. Dan
hal ini dianggap tidak bertentangan dengan pandangan mayoritas Mlikiyah
yang menyatakan harus dibatalkan baik sebelum akad maupun setelahnya.
Sedang menurut Madzhab Hanafi dan Syafii perusakan terhadap
hubungan istri dengan suaminya tidak mengharamkan pihak yang merusak
untuk menikahinya. Tetapi pihak yang merusak itu termasuk orang yang
paling fasik, tindakannya merupakan maksiat yang paling mungkar dan dosa
yang paling keji di sisi Allah swt.

ْ َﺍ
ْ ِ ﺇِ َّ ٌ ﺇ:ﻑِ ِؼ ٍَّﺥُ ﻝَﺏﻥُ ٕﺍ
َّ ﻑِ ٍَّﺥُ َٴﺍﻥ
َّ ﻍﺏ َﺩ ﺍﻥ
َ ﺥ َػﻩَﻯ
َُ ﻥ َﺫ
ٍْ ﻱ
ﺵﺏ
ِّ ﺹ ْٴ ِﺝَٓﺏ ََل ٌُ َﺫ
َ ﻑ
ِ ﺽ ْٴ َﺝ
ُﺵ
َ ﻱَٓﺏ َػﻩَﻯ
ْﻙ ﺍ
ْ َﻱ ْ ٍ ﺃ
ْ َﺃ
ُ ٌَ ٌ ُ ﻍﺏ
َ ُّ َﻍ َﺫَْﺏﺙَ ﻡْ ٌَ ِﺫ ﻡُّ ﻥ
َّ ُﻑ
ﻥ
ُّ ُﺏﻕ َٴ َػ َ ًﻩ
َ ﻑ
َ َْ ﺍْل
َ ﻑ
ِ ٌُ ٕ ﻙ
ِ َﺹ َٴﺍ ُﺝَٓﺏ َٴﻥ
ِ ْ ﻙ ْ ٍ َْ َﺯﺍ
ِ ﻍ
ِ ﻍ
ْ ﺽ َٴ َﺝ َّﻡ ٌَ ْ ٕ َﻭ ﺍ
ْ ﺍﻉ ﺍ
ْ َﺹ ٍَﺏ ِ ٌ َٴﺃ
َّ ﺵ ﺍﻥ ُّﺯ َُ ٕ ِﺓ ِػ ُْ َﺫ هللاِ َػ
ُ ٌَ
َ َْ َﻱ ْ ٍ ﺃ
ﺥ
َ ﻥ ِؼ
ِﻱ
ِ ٌُ ٕ ﻙ
َ ﻥﻡٍَِﺏ
ِ ﻑ َﺫ
ِ ﻙ
ِ ٕ َ َْ َﺵ ﺃ
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“Para ulama Madzhab Hanafi dan Syafii berpendapat bahwa
perusakan hubungan seorang istri dengan suaminya tidaklah menyebabkan
haram bagi pihak laki-laki yang merusakknya untuk menikahinya, bahkan
menikahinya itu halal bagi bagi si lelaki perusak. Tetapi si perusak ini
termasuk orang yang paling fasik, tindakannya termasuk salah satu
kemaksiatan yang paling mungkar, dan dosa yang paling keji di sisi Allah
swt kelak pada hari kiamat”. Demkian pula keterangan yang sama ada
dalam kitab Al Mausu'ah Fiqhiyah Al Kuwaitiyah Juz 11/19-20 dengan
tambahan Hanabilah juga sepakat dengan pandangan ini.37
Terlepas dari perbedaan pandangan para ulama mengenai hukum
pernikahan orang yang merusak rumah tangga orang lain, yang jelas
tindakan tersebut adalah masuk kategori dosa besar, dan sudah seharusnya
dihindari.

Dengan

pertimbangan

saddudz-dzariah

(menutup

jalan

keburukan), maka pandangan dari Madzhab Maliki yang menyatakan bahwa
lelaki yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya diharamkan
untuk menikahinya selamanya perlu menjadi pertimbangan sebagai
hukuman baginya.
Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya
tentang dosa takhbib;

ٍ ٴْٕﻱ

، ُّٴﺭﺝﺵﺃ ﻱ، ٴﻝﺫ نؼٍ ﺱﻉٕﻝ هللاﺹﻩﻯ هللا ػهٍّ ٴﻉﻩﻯ ﻱٍ فؼمﺭﻥﻙ

 ٴﺇﺭﺍ ﻙﺏٌ ﺍﻥُﺝًﺹﻩﻯ هللا ػهٍّ ٴﻉﻩﻯﻝﺫ َٓﻯ ﺃٌ ٌﺥﻁﺕﺍﻥﺵﺝﻡ، ﺍﻥﻙﺝﺏﺉﺵ
ﺃﻙﺝﺵ
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ٍُّﻑﺵٌﻙ ﺙ
ﺙﺏﻥﺯ
ﻑﻙٍﻑ ﺙًٍ ٌغؼﻯ: ّ ػهىﺥﻁﺝﺥ ﺃﺥٍّ ٴ ﺃٌٌﻍﺯﺏﻭ ػهى ﻉٕﻱ
ٴﺙٍ ﺍﻱﺵﺃﺭّ ٴﺃﻱﺯّ ﺩﺯﻯ ٌﺯﺹﻡ ﺙًٓﺏ
"Rasulullah SAW telah melaknat orang yang melakukan takhbib, dan
beliau berlepas diri dari pelakunya. Takhbib termasuk salah satu dosa besar.
Karena ketika Nabi SAW melarang seseorang untuk meminang wanita yang
telah dilamar oleh lelaki lain, dan melarang seseorang menawar barang yang
sedang ditawar orang lain, maka bagaimana lagi dengan orang yang
berusaha memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, sehingga dia
bisa menjalin hubungan dengannya. (al-Jawab al-Kafi, hlm. 154).38
Dalam kitab lainnya, Ibnul Jauzi menukil nasehat dari Al-Hasan bin
Sholeh yang mengatakan,

ﺏﺙﺏ ٍﻱﺍﻥﺵﺵ
ﺵ ٌﺵٌﺫ ﺙّ ﺙ
ٍﻑﺯﺥ ﻥﻩؼجذ رغؼخ ٔرغؼٍٍ ثبثب يٍ انخ
ٍﺇ ٌ ﺍﻥﺵٍﻁﺏٌ ﻥ
“Sesungguhnya setan membukan 99 pintu kebaikan, untuk menjerumuskan
orang ke dalam satu pintu keburukan.” (Talbis Iblis, hlm. 51).39
Dengan demikian, takhbib atau perbuatan menipu/merusak rumah
tangga orang lain merupakan dosa besar yang harus dihindari baik oleh
Pelakor atau Pebinor. Di samping menjadi penyebab rusaknya rumah tangga
juga dapat menjerumuskan pada perbuatan zina jika tidak dinikahi (Dosa
Murokkab).

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.nusantaramengaji.c
om/hukum-pelakor-dan-pebinor. Di akses Tanggal 5 oktober
39
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.nusantaramengaji.c
om/hukum-pelakor-dan-pebinor. Di akses Tanggal 5 oktober
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Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan, yakni
ada lima : yakni memperoleh anak, menyalurkan syahwat, menghibur diri,
menambah anggota keluarga,dan berjuang melawan kecendrungan nafsu.
Seseorang yang ingin menikah maka harus terlebih dahulu menyeleksi
dengan siapa dia akan menikah dan dengan siapa dia tidak boleh menikah.
Larangan nikah ini dibagi menjadi 2 macam. Pertama mahram muabbad
(larangan untuk selamanya dan kedua mahram muaqqad ( larangan untuk
sementara waktu).
1.

Mahram muabbad
Terdiri atas 4 kelompok :

2.

a.

Haram dinikahi karna hubungan nasab

b.

Haram dinikahi karna hubungan susuan

c.

Haram dinikahi karna hubungan semenda

Mahram Muaqqat
a.

Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh satu orang peria
dalam waktu yang bersamaan.

b.

Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain

c.

Wanita yang sedang dalam masa iddah cerai ataupun iddah
ditinggal mati.

d.

Wanita yang ditalak tiga, haram nikah lagi dengan bekas suaminya.

e.

Wanita yang sedang melakukan ihram

f.

Wanita musyrik
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g.

Wanita haram dinikahi oleh seorang peria istri 4 orang40

Dalam penbelitian ini, peneliti meneliti bagian mahram muaqqad
yakni yang kedua dilarang meinkah dengan wanita yang terikat perkawinan
dengan laki-laki lain. Dalam hal ini di dukung dengan ayat al-qura‟an surat
al-Nisa‟ ayat 24

Yang artinya “ dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami.”
Dalam

banyak

hadisnya,

Rasulullah shallallahu

„alaihi

wa

sallam memberikan ancaman keras untuk pelaku takhbib. Diantaranya,
1.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, Rasulullah shallallahu „alaihi
wa sallam bersabda,

َُّ ﻱ
َ ﺵﺃَﺡً َػﻩَﻯ
ٴﺝَٓﺏ
َ َّﺕ ﺍﻱ
َ ﻱ ْ ٍ َﺥﺝ
ِ ﻥَ ٍْ َﻅ
ِ ﺹ
َ ﺏ
“Bukan bagian dariku seseorang yang melakukan takhbib terhadap
seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya.” (HR. Abu Daud
2175 dan dishahihkan al-Albani)

2. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, Rasulullah shallallahu
„alaihi wa sallam bersabda,

ْ َﻱ ْ ٍ ﺃ
ﻱ َُّﺏ
َﻱ
ْ ﻑ َﻍ َﺫ ﺍ
ِ ٴْﺝَٓﺏﻑَﻩَ ٍْ َﻅ
ِ َﺵﺃَﺡً َػﻩَﻯﺹ
َ َٴ

Baharuddin Ahmad, Yuliatin, Hukum perkawinan umat islam indonesia, ( Jakarta:
Lamping Publishing, 2015), Hlm 44
40
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“Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya
maka dia bukan bagian dariku.” (HR. Ahmad 9157 dan dishahihkan
Syuaib al-Arnauth).41
Makna Takhbib
Dalam Syarah Sunan Abu Daud Adzim Abadi (w. 1329 H)
menjelaskan, takhbib secara bahasa artinya menipu dan merusak. Dengan
menyebut-nyebut kejelekan suami di hadapan istrinya atau kebaikan lelaki
lain di depan wanita itu. (Aunul Ma‟bud, 6/159).
Di bagian lain, beliau juga menyebutkan,

ﺽ ٴﺝٓﺏ
ٌ ﺽ ٴﺝٓﺏ ﺃ ٴ
ﻑﻍﺫْﺏ ﺃ ٴ ﺩﻍ ٍ ﺇﻥ ٍٓﺏ ﺍﻥﻁالﻕﻥٍﺯ
ﻱ ْ ٍ َﺥﺝَّﺕﺹ ٴﺝﺥ ﺍﻱﺵﺉ ﺃﻱ ﺥﺫػٓﺏ ٴﺃ
َ
ﺵ ﺭﻥﻙ
ٍﻥ ﻍٍﺵِ ﺃٴ ﻍ
„Siapa yang melakukan takhbib terhadap istri seseorang‟ maknanya adalah
siapa yang menipu wanita itu, merusak keluarganya atau memotivasinya
agar cerai dengan suaminya, agar dia bisa menikah dengannya atau
menikah dengan lelaki lain atau cara yang lainnya. (Aunul Ma‟bud, 14/52).
Ad-Dzahabi mendefinisikan takhbib,

ﻍﺏﺩﻝﻩﺕ ﺍﻥًﺵﺃح ػهىﺹ ٴﺝٓﺏ
ﻑ
ﺇ
“Merusak hati wanita terhadap suaminya.” (al-Kabair, hal. 209).42

https://konsultasisyariah.com/28265-merebut-istri-orang-nikah-batal.html oleh Ustadz
Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) di akses tanggal: 01 oktober.
42
https://konsultasisyariah.com/28265-merebut-istri-orang-nikah-batal.html oleh Ustadz
Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) di akses tanggal: 01 oktober.
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Dalam Fatwa Islam, usaha memisahkan wanita dari suaminya, tidak
hanya dalam bentuk memotivasi si wanita untuk menuntut cerai dari
suaminya. Yang juga termasuk takhbib adalah ketika seseorang memberikan
perhatian, empati, menjadi teman curhat terhadap wanita yang sedang ada
masalah dengan keluarganya.

ﺙﻡ ﺇٌﻱﺫﺏٴﻥﺥﻱﺍﻝﻱﻍﺥ، ﺽ ٴﺝﺥ ػهىﺹ ٴﺝٓﺏ ﻥٍﻅﻑﻡﻅ ﺙﺃٌﺭﻁﻩﺕ ﻱُٓﺏﺍﻥ ﺍﻝﻕ
ﻑﻍﺏﺩﺍﻥ
ٴﺇ
ًٌٌﻙٍ ﺃ

 ٴﺃﺵُﻍ ﻱﻍؼى، ﻑﻍﺏﺩ
ﺯﻍﺝﺕﻑ ً رؼهٍمٓﺏﺙﻙ أػﻅﻯ ﺇ
 ٴﺍﻥ، انؼ ٕﺍﻁﻑ ٴﺍنًشبػﺵ
. ﻯ ﺙ ّ ﺙٍ ﺍﻥُﺏﻁ
ٌغؼ

“Merusak hubungan istri dengan suaminya, tidak hanya dalam bentuk
memotivasi dia untuk menggugat cerai. Bahkan semata upaya memberikan
empati, belas kasihan, berbagi rasa, dan segala sebab yang membuat si
wanita menjadi jatuh cinta kepadamu, merupakan bentuk merusak
(keluarga) yang serius, dan usaha paling licik yang mungkin bisa dilakukan
seseorang.” (Fatwa Islam, no. 84849)43
Hukum Pernikahan Hasil Takhbib
Kita fokus di hukum pernikahan hasil merusak rumah tangga orang
lain. Terdapat kaidah fiqh yang menyatakan,

ّ َﺵﻱﺏ
ﻝﺕ ﺙﺫ
ٕ ﺵٍﺉﺏﻝﺝﻡ ﺃ ٴﺍ َّ ػ
يٍ رؼجم
Siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia
dihukum dengan cara dilarang untuk mendapatkannya.
Terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, termasuk
pelanggaran dalam agama. Seorang baru bisa mendapatkan warisan dari
orang tuanya, jika ortunya telah meninggal. Tapi jika dia buru-buru ingin
https://www.arrahmah.com/takhbib-dosa-besar-penyebab-perceraian/ ,
Tanggal : 3-september 2019
43

di akses
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mendapatkannya dengan cara membunuh ortunya, maka tindakannya
menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari ortunya.
Dan semua pernikahan yang diawali dengan cara yang batil, hasilnya
juga kebatilan. Atas dasar ini, sebagian ulama memutuskan bahwa ketika
terjadi perpisahan dalam keluarga, sehingga si istri bersemangat untuk minta
cerai disebabkan kehadiran lelaki baru, maka mereka dipisahkan selamanya.
Dihukum dengan keputusan yang berkebalikan dengan harapan dan
keinginannya.44
Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan,

ّ ٴﻝﺫ ﺹ
 ﺩﺯّﻯ ﻝﺏﻝ ﺍﻥًﺏﻥﻙ ٍّﺥﺙﺯﺃﺙ ٍﺫ ﺭ ﺫﺵٌﻯ ﺍﻥ ًﺵﺃﺡ، ِ ﺹﺝﺵ
ﻑﻡٓﺏءﺙﺏﻥﺯّﺽ ٍ ٍﻙ ػﻩ ٍ ّ ٴ
ﺵﺡ ﺍﻥ
 ٴﻥﺉالّ ٌﺯّﺥﺯ ﺍﻥُّﺏ ﻁ ﺭﻥﻙ،ِ ﻑﻍﺫْﺏ ػﻩﻯﺹ ٴﺝٓﺏ ﻱؼﺏﻱﻩﺥًﻥ ّﺙ ُﻡ ٍﺽ ﻝﺹﺫ
ﺍﻥ ًﺥﺝّﺝﺥ ػﻩﻯ ﻱ ٍ ﺃ
ّ ﻑﻍﺏﺩ ﺍﻥ
ﺽ ٴﺝﺏ ﺩ
ﺭﺱ ٌؼﺥً ﺇﻥﻯ ﺇ
Sebagian ulama menegaskan dengan memberikan putusan paling
susah untuknya dan melarangnya. Sampai Malikiyah mengatakan, bahwa
wanita yang berpisah ini diharamkan untuk menikah dengan lelaki yang
menjadi penyebab kerusakan rumah tangganya, diharamkan untuk
selamanya. Sebagai hukuman baginya, dengan kebalikan dari apa yang dia
inginkan. Agar semacam ini tidak menjadi celah bagi masyarakat untuk
merusak hubungan para wanita (dengan suaminya). (al-Mausu‟ah alFiqhiyah, 5/251).45
https://konsultasisyariah.com/28265-merebut-istri-orang-nikah-batal.html oleh Ustadz
Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) di akses tanggal: 01 oktober.
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https://konsultasisyariah.com/28265-merebut-istri-orang-nikah-batal.html oleh Ustadz
Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) di akses tanggal: 01 oktober.
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Dalam pernyataan lain, juga di Ensiklopedi Fiqh,

 ٴﺇ ً َﺏﺍﻥﺥﺍﻝﻑ ػُ ﺫْﻯ،ﻑﻍﺥﻝﺝﻡﺍﻥﺫ ﺥٕﻝ ٴثؼذِﺙﺍﻝ ﺥﺍﻝﻑ ػُذْى
ٌ ﻝﺫﺭﻙﺵ ٴﺍ ﺍ ﺃٌﻥُﻙﺏﺡ
ِ ﺭﻥﻙ ﺍﻥًﻑغذ أٔ ػﺫﻭﺭﺃﺙٍﺫ
ﻑ ً ﺭﺃﺙٍﺫﺭ ﺫﺵًٌٓب ػهى
Mereka – ulama Malikiyah – menyebutkan bahwa nikahnya
dibatalkan, baik sebelum berhubungan maupun sesudah berhubungan, tanpa
ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Namun yang menjadi
perbedaan adalah apakah lelaki pelaku takhbib itu diharamkan untuk
menikahi wanita selamanya ataukah tidak sampai selamanya.

:ٍٍّ ﻝٕﻥ
 ﺃ ٴﻱﺏﺩ ػُٓب،ﺽ ٴﺝٓﺏ ﺍْلٔل ٴﻁﻩﻡٓﺏ
ﻑﺇﺭﺍ ػب ﺩﺩﻥ، ﺃَ ّ َﻝٌﺯﺃﺙﺫ:ٴْ ٕ ﺍﻥً ﺵٕٓﺱ

ٍﻑﺯﻙﺵ ٴﺍﻑ
ﺃ ﺩﺫًْﺏ

.ﻥﺯﻥﻙ ﺍﻥًﻑﻍﺫ َﻙﺏﺩٓﺏ
ﺝﺏ
ﺹ
 ٴﻝﺫ ﺭﻙﺵ ْﺯﺍ ﺍﻥﻡ ٕﻝ ٌ ٕﻉﻑ ﺙٍ ػًﺵ ﻙًﺏﺝﺏء ﻑًﺵﺵﺡ، ﺃٌ ﺍﻥﺯﺫﺵٌﻯ ٌﺯﺃﺙﺫ:ًَﺍﻥﺙ ﺏ
ﻑﺏ ﻁ
ًٴﺍﺩﺫ ﻱٍ ﺍﻥًﺯﺃﺥﺵٌ ٍ ﻑ

ﻯ ﺙ ّ ﻍٍﺵ
ﻑﺯ
 ٴﺃ،ًَﺽﺱﻝ ﺏ
ﺍﻥ

Mereka menyebutkan adanya dua pendapat:
Pertama, dan ini yang lebih terkenal, bahwa mereka dipisahkan tapi
tidak selamanya. Jika si wanita kembali kepada suami pertama, kemudian
diceraikan oleh suami pertama atau suami pertama meninggal, maka si
lelaki kedua ini boleh menikahi wanita itu.
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Kedua, mereka diharamkan menikah selamanya. Diantara yang
menyatakan pendapat ini adalah Yusuf bin Umar, seperti yang disebutkan
dalam Syarh az-Zarqani, dan ini yang difatwakan

beberapa ulama

kontempporer di daerah Fez – Maroko. (al-Mausu‟ah al-Fiqhiyah, 11/20).46
Dalam kitab al-Iqna‟ dinyatakan,

 ٴَﻙﺏﺩ ّﺙﺏﻁﻡ ﻑً ﺃﺩﺫ،  ٌؼﺏﻝﺕ ػمٕﺙﺥﺙﻩٍﻍﺥ: ﻝﺏﻝ ﻑً ﺱﺝﻡﺥﺝﺕ ﺍﻱﺵﺃﺡ ػهىﺹ ٴﺝٓﺏ
ٴ
ٌﺝﺕ ﺍﻥﺯﻑﺵ ٌﻙ ﺙٍُ ًٓﺏ،ﻱﺏﻥﻙ ٴﺃ ﺩًﺫ ٴﻍٍ ﺵًْﺏ ٴ
ﻝ ٕﻥً انؼﻩًﺏء ﻑً ﻱﺯْﺕ
Syaikhul Islam mengatakan tentang orang yang mempengaruhi wanita
sehingga bercerai dengan suaminya, lelaki ini harus mendapatkan hukuman
berat. Nikahnya batal, menurut salah satu pendapat ulama dalam madzhab
Malik dan Ahmad serta yang lainnya. Dan wajib dipisahkan keduannya. (alIqna‟, 3/182). 47
Perhatikan hadits berikut, Dari Jabir radhiallahu „anhu dari Nabi
shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,

ْ ﺵ ُّ َػﻩَﻯ ﺍ
ُ ﺝ َؼ
ًﻯﻑِ ْﺯ َُﺥ
َ ْﻍ َػﺵ
ْ ٌَ ﻯ
ْ ِﺇِ َّ ٌ ﺇ
ُ ﺽ
ْ ُٓ ً ُ َﺽﻥَﺥً ﺃَ ْػﻅ
ْ ُْ ﺵﺍٌَﺏ ُِﻑَﺃ َ ْﺩَﺏ
َ ﻉ
َ ﺙ
َ ٌَ ﺙﻩِ ٍْ َﻅ
ِ ﻯ
َّ ُﻥ َ ًﺏ ِءﺙ
َ ُ ّ ُْ ﻱ
ِ ُْ ﻱ
َ َﺹ َُ ْؼ ﺫ
َ ﻙ َﺯﺍ َٴ
َ ﻯﻑَ ٍَﻡُ ْٕ ُﻝﻑَ َؼ ْﻩ ُﺫ
ﻯ
ْ ُْ ﻯ ٌَ ِﺝ ْ ً ُء ﺃَ َﺩ ُﺫ
َ ﻱﺏ
ْ ُْ ٌَ ِﺝ ْ ً ُء ﺃَ َﺩ ُﺫ
َّ ُﺵ ٍْﺉًﺏﻝَﺏ َﻝﺙ
َ ﻙ َﺯﺍﻑَ ٍَﻡُ ْٕ ُﻝ
ْﺵ
َﻯ ﺃَ َْ ﺫ
َّ َﻙﺯُ ُّ َﺩﺯَّﻯﻑ
َ ﻱ
ْ ﺵ ْﻝ ُﺫﺙَ ٍْ َُ ُّ َٴﺙَ ٍْ ٍَ ﺍ
َ َﻱﺏﺭ
ِ ِّ ٍْ َِ ﺵﺃَﺭِ ِّ ﻝَﺏ َﻝﻑَ ٍُ ْﺫ
َ ﻱ ُْ ُّ َٴ ٌَﻡُ ْٕ ُﻝ َِ ْؼ
َ ﻑَ ٍَﻡُ ْٕ ُﻝ
https://konsultasisyariah.com/28265-merebut-istri-orang-nikah-batal.html oleh Ustadz
Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) di akses tanggal: 01 oktober.
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“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut)
kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat
dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang
dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan
begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”.
Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak
meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara
dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh
hebat (setan) seperti engkau” (HR Muslim IV/2167 no 2813) 48
Rusaknya rumah tangga dan perceraian sangat disukai oleh Iblis.
Hukum asal perceraian adalah dibenci, karenanya ulama menjelaskan
hadits peringatan akan perceraian.
Al-Munawi menjelaskan mengenai hadits ini,

ﻑﺵ ٌﻙ ﺩ ٍﺙ ﻙﺏ ٌ ﺃػﻅﻯ ﻱﻡﺏﺹﺫ ﺍﻥﻩؼ ٍ ٍﻥًﺏﻑ ٍ ّ ﻱ ٍ ﺍ َﻡﻁﺏﻉ
ﺇ ٌ ْﺯﺍﺭ ٓ ٕ ٌ ﻡ ػﻅٍﻯﻑ ً ﺭﻭ ﺍﻥﺯ
ﺽَﺏ ﺍﻥﺯﻱ ْ ٕ ﺃػﻅﻯ ﺍﻥﻙﺝﺏﺉﺵ
ﺍﻥ ُﻍ ﻡ ٴﺍَﺹﺵﺍﻭﺙ ُ ً ﺁﺩﻭ ٴﺭ ٕﻝﻍ ٴﻝ ٕﻉ ﺍﻥ
“Hadits ini menunjukan peringatan yang sangat menakutkan tentang
celaan terhadap perceraian. Hal ini merupakan tujuan terbesar (Iblis)
yang terlaknat karena perceraian mengakibatkan terputusnya keturunan.
Bersendiriannya (tidak ada pasangan suami/istri) anak keturunan Nabi
Adam akan menjerumuskan mereka ke perbuatan zina yang termasuk
dosa-dosa besar yang paling besar menimbulkan kerusakan dan yang
paling menyulitkan” (Faidhul Qadiir II/408).49
Merusak rumah tangga seorang muslim disebut dengan “takhbib”.
Hal ini merupakan dosa yang sangat besar, selain ada ancaman khusus, ia
juga telah membantu Iblis untuk mensukseskan programnya menyesatkan
manusia.

https://muslim.or.id/36777-bahaya-takhbib-merusak-rumah-tangga-orang-lain.html,
di akses tanggal 3 oktober 2019
49
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di akses tanggal 3 oktober 2019
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Memang lelaki ini menikah dengan si wanita atas dasar saling ridha.
Tapi perlu dia ingat, dia membangun keluarga dengan cara bermaksiat
kepada Allah dan merusak keluarga orang lain.
Berdasarkan masalah pelarian terhadap istri orang yang pernah di
lakukan di desa lubuk sepuh masyarakat adat di desa lubuk sepuh
melakukan perundingan dengan masyarakat adat serta tokoh-tokoh besar
desa untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi dan nantinya
dalam perundingan tersebut maka di dapatkan sanksi untuk kedua pelaku
dengan berupa membayarkan kerbau satu ekor,beras seratus Kg,selemak
semanis

BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Setelah penulis melakukan penelitiandi Desa Lubuk sepuh Kecamatan
Pelawan Kabupaten Sarolangun, maka berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dapat di tarik kwsimpulan sebagai berikut :
1.

Dari hasil penelitian Sanksi Adat Desa Lubuk Sepuh Yang di namakan
induk undang ada 4 macam :
a.

Nikam bumi (anak menikahi ibu kandung )

b.

Mancarak telur ( anak menikah dng bapak kandung)

c.

Menyunting bunga 2setangkai (menikahi 2 adik beradik kandung)

d.

Mandi di pancuran gading (menikahi istri orang lain)

Bagi masyarakat yang Melarikan Istri Orang lain di Desa Lubuk Sepuh
membayar sanksi adat berupa:
a.

Membayar kerbau 1 ekor

b.

Membayar beras 100 kg

c.

Membayar lemak semanis nya seperti alat2 untuk masak

Dalam hal ini yang harus membayar sanksi adat bukan hanya dari pihak
laki-lakinya saja namun juga dari pihak perempuan juga, pihak laki-laki
memberi 1 ekor kerbau dan sebagian beras, dan pihak perempuan
memberikan alat untuk masak dan sebagian beras juga.
2.

Dalam pandangan islam laki-laki yang melarikan istri orang lain atau
menikahi istri orang yakni nikahnya tidak sah. Dunia Islam hanya
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mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan
seorang perempuan. Sebagian ulama menegaskan dengan memberikan
putusan paling susah untuknya dan melarangnya. Sampai Malikiyah
mengatakan, bahwa wanita yang berpisah ini diharamkan untuk
menikah dengan lelaki yang menjadi penyebab kerusakan rumah
tangganya, diharamkan untuk selamanya. Sebagai hukuman baginya,
dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Dalam surah an-Nisa ayat
24 juga di tegaskan bahwa “ dan (diharamkan juga kamu mengawini)
wanita yang bersuami.” Dari sini sudah sangat jelas bahwa allah sangat
melarang laki-laki menikahi istri orang lain dengan alasan apapun.
Merusak rumah tangga seorang muslim disebut dengan “takhbib”. Hal
ini merupakan dosa yang sangat besar, selain ada ancaman khusus, ia
juga

telah

membantu

Iblis

untuk

mensukseskan

programnya

menyesatkan manusia. Sebagai hukuman baginya, dengan kebalikan
dari apa yang dia inginkan. Dalam surah an-Nisa ayat 24 juga di
tegaskan bahwa “ dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami.” Dari sini sudah sangat jelas bahwa allah sangat melarang
laki-laki menikahi istri orang lain dengan alasan apapun.

B.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan
saran sebagai berikut :

53

1.

Seharusnya Msyarakat Desa Lubuk Sepuh memahami kembali arti
pentingnya pernikahan yang syar‟i. Karena perkawinan tidak hanya
mengikat kedua pihak yang melakukan pernikahan, tetapi juga menjalin
silaturahim dan menjaga antar keluarga anggota. sedangkan Praktek
Melarian Istri orang lain jauh dari syari‟at Islam.

2.

Mengingat hukum adat di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun tidak ada di dalam hukum islam, sebaiknya para
pemuka agama di Desa Lubuk Sepuh mempelajari dan memberikan
pengetahuan serta sekaligus pengamalan tentang pernikahan, hukum
bagi orang yang menikahi istri atau suami orang lain sesuai syariat
Islam. Serta tidak hanya untuk pemuka agama islam saja namun juga di
berikan kepada masyarakat di Desa Lubuk Sepuh agar masyarakat tau.

C.

Kata Penutup
Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan
seru sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan
karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi sebagai
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S.I)
pada prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Shalawat serta salam semoga

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan
kita para pengikut sunnahnya sampai akhir zaman.
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Setelah sekian lama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini
dengan semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga dan pikiran yang
dikemukakan dalam tugas akhir ini. Meskipun demikian penulis menyadari
dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan
jauh dari kesempurnaan, karena penulis menyadari masih kurangnya
pengetahuan mengenai masalah ini serta keterbatasan kadar dan kemampuan
dan kelemahan penulis.
Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada
penulisan, penjelasan, pemahaman, serta dalam analisis data yang diperoleh
penulis dan lain sebagainya terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak
sesuai dengan pembaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan
kritik yang sifatnya membangun dari pembaca guna menyempurnakan
pembahasan skripsi ini dimasa yang akan datang.
Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca, menjadi amal ibadah bagi penuli, serta menjadi bahan tambahan
rujukan khazanah keilmuan untuk penelitian dimasa yang akan datang.
Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinash-shiroothol-mustaqim. Aamiin.
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