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MOTTO

Artinya.

“perempuan pezina dan laki-laki pezina, maka cambuklah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah kamu di cegah oleh
balas kasih kepada keduanya dalam agama allah, jika kamu beriman kepadaa
aallah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman mereka berdua disaksikan oleh
sekumpulan dari orang-orang mukmin(Qs an-nur ayat 2).1

1.Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Jakarta: magrifah pustaka, 2006),
hlm

ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui penetapan sanksi adat terhadap pelaku zina
menurut pandangan hukum islam dan hukum fositif. memahami masyarakat
tentang pentinya mengenai hukum adat yang patut di patuhi dimanapun kita
berada. Hukum adat sangat besar pengaruhnya dan wajib setiap orang atau
masnyarakat mematuhi peraturan adat tersebut. Seperti di Desa Sungai Ruan Ulu
Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari hukum adat sangat besar
pengaruhnya, setiap orang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran adat
yang telah ditentukan, maka akan di berikan sanksi adat bagi pelaku zina menurut
hukum adat, skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
metode pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi,
berdasarkan penelitian yang di lakukan maka di proleh hasil dan kesimpulan
sebagai berikut: sanksi adat adalah memberikan sanksi kepada si pelaku yang
telaah melanggar adat yang ditentukan, dalam pelaksanaan sanksi adat khususnya
pada pelaku zina semua masyarakat di undang, terutama nenek mamak dari si
pelaku yang melakukan zina. Tujuan dari sanksi tersebut adalah tidak ada lagi
tuntutan bagi pihak yang melakukan pelanggaran di kemudian hari.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia yang diciptakan oleh allah swt tidak pernah lepas dari hubungan
antara satu dengan yang lain. Sehingga manusia tersebut dijadikan-Nya
berpasang-pasangan dan berkelompok. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an
surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

Artinya:“Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling mengenal antara satu dengan yang lain.2”

Suku dan bangsa membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup dengan
sendiri, karena suku adalah pengelompokkan yang terdiri dari beberapa orang.
Demikian juga halnya yang disebut dengan bangsa, tentu saja yang terdiri dari
beberapa suku seperti halnya negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai
suku yang akhirnya disebut dengan Bangsa Indonesia.
Di negara republik indonesia telah di ketahui bahwa ada tiga hukum yang
berlaku yaitu hukum islam, hukum nasional dan hukum adat.3 Dimana hukum ini
2

hlm.87.

.Departement Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan. (Jakarta: magrifah pustaka, 2006),

ada yang berupa tertulis dan ada juga tidak tertulis yaitu hukum yang memerlukan
prosedur atau upayah seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti di
laksanakan oleh masyarakat yang sukarela karena memang itu miliknya atau
hukum yang di laksanakan dan di taati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur
pengundang dalam lembaga negara.4
Masyarakat hukum adat di indonesia dapat di bagi atas dua golongan
menurut dasar dan susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan
(genealogi) dan yang berdasar lingkunagan daerah (terrioterial) maka masyarakat
hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat
hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat
yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum
adat yang sederajat. masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut,
dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal,bertingkat dan
berangkai.5
Di mana dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri hukum adat
merupakan tuntutan hukum yang di jalani oleh banyak halayak ramai ataupun
masyarakat luas dan hukum adat ini juga merupakan suatu hukum yang hidup,
karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan
fitranya sendiri hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan
berkembang seperti hidup itu sendiri.6

3

Soerjono Soekanto, hukum adat indonesia, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011),hlm 11
4
Laksanto Utomo, hukum adat, jakarta: Rajawali pers, 2016.
5
Soerjono Soekanto, hukum adat indonesia, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011),hlm 95.
6
Soepomo, bab-bab tentang hukum adat,(jakarta: Pradnya paramita 1983) hlm 7

karena hukum adat sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat
dalam hal ini tercantum dalam alqur‟an dan hadist yang menjelaskan haramnya
perzinahan baik zina dalam bentuk sudah menikah maupun belum menikah.
sehingga masyarakat negara republik yang mayoritas muslim sangat di wajibkan
taat kepada ketentuan yang berlaku apabila tidak menyimpang dari ketentuan alqura‟an dan hadist.
Perzinaan merupakan salah satu dari penyakit sosial yang sering terjadi di
berbagai belahan bumi. Perbuatan ini merupakan suatu penyakit sosial yang
sangat berbahaya, sehingga perbuatan tersebut di cela oleh ajaran islam,
masyarakat dan pemerintah, disadari atau tidak. Secara ilmiah dapat di buktikan
bahwa perzinaan dalam bentuk apapun dapat menghambat pertumbuhan bangsa
dan suksesnya pembangunan bangsa dan negara baik bidang fisik maupun mental
spiritual.
Ditinjau dari segi sosiologis, pemuasan seks melaluhi perzinaan
merupakan sumber dari kejahatan. Hal tersebut dapat merusak moral dan masa
depan bangsa. Disamping itu dapat juga berpengaruh terhadap kewajiban diri
pribadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas kelansungan berumah
tangganya. Sebaliknya perzinaan yang terjadi di samping dapat merusak
kehidupan seseorang, juga dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat luas,
karena perbuatan tersebut oleh masyarakat merupakan perbuatan yang tercela dan
aib yang cukup besar bagi dirinya, keluarganya dan masyaraakat di mana mereka
berada.

Untuk mengatasi dampak negatif yang di timbulkan oleh perbuatan zina
tersebut, maka kelompok masyarakat menetap sanksi terhadap pelaku zina. Sanksi
tersebut biasanya didasari akan adat dan istiadat daerah setempat.
Didesa sungai ruan ulu kecamatan maro sebo ulu kabupaten batanghari,
sanksi perzinaan telah di atur di dalam hukum adat. Sanksi adat tersebut oleh
masyarakat adat setempat mereka terapkan berdasarkan aturan nenek moyang
terdahulu, untuk menaggulang perzinaan. Hukum adat yang berlaku di desa
sungai ruaan ulu dapat pula mewarnai hukum yang di terapkan oleh masyarakat
desa sungai ruan ulu khususnya masyarakat jambi pada umumnya.
Menurut H.Muhammad kajai seorang tokoh adat masyarakat desa sungai
ruan ulu mengatakan bahwa ”Terhadap mereka yang melakukan zina sanksinya
ada dua kategori, pertama mereka yang sudah menikah (suami dan istri), kedua
mereka yang belum menikah (bujang dan gadis).sanksi bagi mereka yang sudah
menikah sanksinya wajib menikah, cuci kampung dengan membayar denda adat
seekor kerbau, selamak-semanis.dan sanksi bagi mereka yang belum menikah
sanksinya wajib menikah, cuci kampung dengan membayar denda adat serba
seratus (beras seratus gantang, kelapa seratus buah dan bumbuh secukupnya dan
wajib meninggalkan kampung)7
Sanksi adat yang di tetapkan merupakan kesepakatan mereka bersama
yang di tetapkan berdasarkan musyawara desa.
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Wawancara dengan Bapak Muhammad Kajai, salah satu tokoh adat Desa Sungai Ruan
Ulu, 9 Oktober 2018

Menurut islam yang di dasari al-qur‟an dan hadits, perzinaan itu di
kelompokan menjadi dua macam, yaitu;
a. Muhsan, orang yang melakukan perzinaan padahaal dia sudah baligh
mereka sudah pernah bercampur dengan jalan perkawinan yang sah. Atau
dia sudah beristri atau bersuami.
b. Ghairu muhsan, (yang tidak mencukupi syarat di atas) seperti antara
gadis dengan bujang.8
Sanksi dan juga hukuman juga berlainan, yaitu di rajam (di lontar dengan
batu sampai mati) bagi perzinaan muhsan, dan didera (dipukul dengan alat
pemukul seratus kali) bagi perzinaan ghairu muhsan.dasar dari hukuman itu
adalah firman allah dalam surah an-nur ayat 2 yang berbunyi;

Artinya.
“perempuan pezina dan laki-laki pezina, maka cambuklah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah kamu di cegah oleh
balas kasih kepada keduanya dalam agama allah, jika kamu beriman kepada
allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman mereka berdua disaksikan oleh
sekumpulan dari orang-orang mukmin(Qs an-nur ayat 2).9
8

Fattah m.sa‟adullah, prinsip-prinsip islam dalam upayah menyehatkan kehidupan
masyarakat. Hlm.
9
M. Quraish shihab, tafsir al-mishbah, hlm 279

Sedangkan bagi perawaan dan bujang. Hukuman dera dan di asingkan dari
negri selama satu tahun, segaimana sabda nabi muhammad SAW;

Artinya.
Perjaka dan gadis yang berzina hendaklah cambuk seratus kali dan
pengasingan selama satu tahun”(HR.Muslim).10
Selanjutnya dalam sebuah hadits disebutkan baahwa nabi muhammad
SAW pernah melakukan hukuman rajam kepada seorang wanita dan pria yang
melakukaan zina.
Hal ini yang tertera dalam sebuah hadits yang berbunyi;

Artinya.
Nabi” merajam seorang laki-laki dari aslam, seorang laki-laki dari
yahudi, dan seorang wanita.”(HR.Muslim).11
R.Soesilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
zina adalah persetubuhan yang di lakukan oleh laki-laki atau perempuan yang
telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
Supayah masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukaan dengan suka
sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.12
Berdasarkan kedua dalil di atas kiranya menjadi jelas bahwa hukuman
pelaku zina menurut hukum islam adalah dengan di rajam sampai mati bagi zina
10

Ahmad hafizh bin ali bin al-asqalani hajar, bulughul maram, hlm. 666-667
Ibid, hlm. 671
12
R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana, hlm. 209
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muhsan dan di dera serta di asingkan selama satu tahun bagi perawan dan bujang
(ghairu muhsan). Dari peraturan al-qur‟an dan hadits tersebut, maka akan di
jadikan sebagai standar penilaian terhadap penerapan sanksi bagi pelaku zina yang
di dasarkan kepada adat yang di terapkan di desa sungai ruan ulu, yang secara
rinci akan di bahas dalam bentuk skripsi dengan judul “Penetapan Sanksi Adat
Terhadap Pelaku Zina Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif
(Sebuah Studi Kasus Di Desa Sungai Ruan Ulu, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batanghari).
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan
di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang menjadi objek pembahasan dalam
proposal ini, antara lain adalah;
1. Bagaimana proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di Desa Sungai
Ruan Ulu ?
2. Sanksi apa saja yang di terapkan berdasarkan sanksi adat bagi pelaku zina di
Desa Sungai Ruan Ulu ?
3. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sanksi adat bagi pelaku
zina di Desa Sungai Ruan Ulu ?
C. Batas masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasih masalah diatas,
penulis akan memberikan batasan masalah agar tidak terjadi perluasan
terhadap pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis akan
membatasi penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan sanksi adat

terhadap pelaku zina. Penelitian ini akan di laksankan di desa sungai ruan ulu,
kecamatan maro sebo ulu, kabupaten batanghari, menurut hukum positif dan
hukum islam.
D. Kerangka Teori
Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan
penelitian, penulis memberikan pengertian dan batasan tentang penelitian,
guna mengindari penafsiran yang berbeda sehingga penulis ini terarah dan
lebih baik maka kerangka teori sebagai berikut:
A. Definisi Adat
Urf ialah apa yang biasa di jalankan oraang, baik dalaam kata-kata
maupun perbuatan. Dengan perkataan lain ialah adat kebiasaan.
„Urf atau adat di bagi menjadi dua bagian yaitu:
1. „Urf yang benar, yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi nas atau tidak
melalaikan kepentingan/kebaikan atau tidak membawa keburukan. Syariat
islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan kebiasaan („Urf)
yang berlaku pada bangsa arab, seperti syarat “seimbang” (kafa‟ah) dalam
pernikahan dan urutan-urutan perwalian dalam nikah dan perwarisan harta
pusaka atas dasar „sabah (pertalian dan susunan keluarga). Dan apa y‟uruf
ang di biasakan orang, baik kata maupun perbuatan, menjadi pedoman
hidup mereka di butuhkan.

2. „Urf yang salah, yaitu kebiasan yang berlawanan dengan syara‟ atau
berlawanan dengan hukum yang sudah jelas ada nasnya, dan membawa
keburukan atau melalaikan kepentingan atau kebaikan.13
B. Definisi Sanksi Adat
Segala macam pelanggaran UU hukum adat akan mendapatkan ganjaran
atau balasan yang setimpal, sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Sungai
Ruan Ulu, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Seperti: pasang muda mudi, yang
belom menikah, melakukan pelanggaran adat, akan di kenakan sanksi.14
Sanksi adat di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah
seseorang yang di kenakan sanksi akan membayar hutang kepada adat sesuai
dengan ketentuan adat yang di tentukan. 15 Sanksi adat berarti hukum yang
timbul dari masyarakat dan di taati sebagai sumber hukum, sedangkan hukum
pradilan adat adalah suatu aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana
menyelesaikan suatu perkara di tempat tersebut. Istilah hukum adat berasaldari
bahasa arab “hakim” dan “adah” (jamaknya, sahkam dan adatun) yang berarti
suruhan dan kebiasaan.16
Jadi hukum adat adalah adat yang di terimah dan harus dilaksankan dalam
masyarakat yang bersangkutan, untuk mempertahankan pelaksanaan hukum
adat agar tidak terjadih penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara
anggota masyarakat ada yang di serahi tugas pengawasinya. Dengan demikian
13Khudhary bey, Usul Fiqih, (Yogyakarat, Widjaya, 1962) hlm. 145-146.
14Wawancara dengan bapak, bukhori, salah satu tokoh adat Desa Sungai Ruan Ulu, 10
Oktober 2018
15Wawancara dengan bapak, Iskandar, Imam Masjid Desa Sungai Ruan Ulu, 11 Oktober
2018
16Ibrahim Kasi, Kamus Arab Indonesia,Indonesia Arab, (Surabaya: Apello, 2006), hlm.
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lambat laun petugas adat itu menjadi kepalah adat .17Adat bisa dijadikan
hukum selama tidak bertantangan dengan hukum syara‟, dapat di lihat dari
segi pelaksanaan dan mamfaatnya, misalnya mencegah orang-orang yang
berbuat suatu perbuatan yang buruk, di kalangan masyarakat , maka itu tidak
bertentangan dengan hukum islam dan adat itu di benarkan.
C. Hukum Islam
Hukum islam merupakan kata majmuk yang masing-masing katakatanya pada mulanya yang berasal dari bahasa arab yaitu, hukum dan islam.
Akan tetapi, penggunan kedua kata tersebut dalam kata majmuk hanya di
benarkan dalam bahasa indonesia, sedangkan didalam bahasa arab sendiri
penggunan kata majmuk tersebut tidak dikenang.
Didalam kamus bahasa indonesia, ditemukan penjelasan bahwa yang
dimaksud dengan hukum islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuanketentun yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan kitab Alqur‟an dan
Hadits.18

Yang di maksud dengan sanksi adat terhadap pelaku zina di desa sungai
ruan ulu adalah suatu hukuman yang di terapkan berdasarkan kesepakatan
anggota masyarakat.

17Tolib Setiady, intisari hukum adat (Bandung:Alfabeta),hlm 1
18Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta, Amzah, 2011)hlm. 15

Perzinaan merupakaan suatu tindak kejahatan yang di pandang oleh
masyarakat desa sungai ruan ulu sebagai salah satu hal yang paling penting
untuk di waspadai, karena perbuatan tersebut membawa akibat buruk terhadap
semua lapisan masyrakat, bukan hanya bagi pelakunya. Untuk mewaspadai hal
tersebut, maka di desa tersebut di tetapkanlah secara khusus sanksi bagi
pelakunya.
Masyarakat desa sungai ruan ulu adalah kelompok masyarakat yang
mayoritas beragama islam. Sehingga dapat di pastikan sedikit atau banyak
mereka mengetauhi ajaran islam tentang hukuman bagi pelaku zina. walaupun
demikian. Penetapan sanksi adat yang mereka terapkan itu adalah berdasarkan
adat istiadat nenek moyang terdahulu. Oleh karena itu terdapat perbedaan
mengenai hukumaan pelaku zina antara hukum adat Desa Sungai Ruan Ulu
tersebut dengan hukum islam.
Dalam ajaran islam. Hukuman pelaku zina telah di jelaskan oleh allah
dalam surah an-nur ayat 2 sebagaimana di jelaskan di atas. Di samping ayat
tersebut, banyak pula hadits nabi muhammad SAW yang memberikan penegasan
mengenai sanksi hukum bagi pelaku zina seperti;

Artinya.

Perjaka dan gadis cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu
tahun”(HR.Muslim).
Dengan berdasarkan kepada dalil-dalil yang di ambil dari ayat al-qur‟an
dan hadis nabi SAW, kiranya dapat di jadikan sebagaai dasar pijakaan bagi kita
dalam rangka menilai sesuai atau tidaknya hukum adat yang di terapkan di desa
sungai ruan ulu terhadap pelaku perzinaan.
D. Tujuan Penelitian
Bertolak dari latar belakang dan masalah pokok dalam skripsi ini, maka
dapat di tegaskan bahwa yang menjadi tujuan penelitian adalah;
1. Ingin mengetahui proses diterapkannya sanksi adat bagi pelaku perzinahan
di Desa Sungai Ruan Ulu.
2. Ingin mengetahui sanksi yang di tetapkan berdasarkan hukum adat di Desa
Sungai Ruan Ulu.
3. Ingin mengetauhi tinjauan hukum islam dan hukum fositif terhadap sanksi
adat bagi pelaku zina di Desa Sungai Ruan Ulu.
E. Kegunaan penelitian
Bila permasalahan dan tujuan penelitian di atas dapat terungkap dan
terwujud dengan baik maka penelitian ini digunakan;
1. Sebagai sambungan pemikiran dari penulisan dalam rangka mengungkapkan
masalah perzinaan sekaligus sanksi yang di berikannya berdasar hukum
adat, serta proses penetapanya, khususnya di desa sungai ruan ulu.
2. Di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi
para tokoh adat dan tokoh agama yang ada di desa sungai ruan ulu agar

dapat menyelaraskan ketetapaan adat yang ada di desa tersebut sehingga
sesuai dengan ajaran islam.
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian pada aspek pous atau tema yang diteliti. Penulis
menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang
akan di teliti, seperti judul berikut: skripsi yang di tulis oleh as‟ad musaffa
(2014) mahasiswa uin sts jambi fakultas syari‟ah yang membahas tentang
larangan perkawaninan sepupu menurut adat desa muara mensio limun
sarolangun di tinjau dari hukum islam.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Lokasi penelitian dan waktu penelitian.
Sesuai dengan judul dimaksud, maka sebagai lokasi penelitian guna
untuk memperoleh data maupun informasi yang akurat di masyarakat
setempat, maka penelitian ini di laksanakan di wilayah Desa Sungai Ruan
Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, dengan seluruh
perangkat yang terlibat. waktu penelitian akan dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah di lampirkan dalam surat izin rizet/penelitian yang di
keluarkan oleh pihak berwenang.
B. Pendekatan penelitian.
Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-datayang di
perlukan sebagai bahan penyusun skripsi ini, pendekatan penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis.
C. Jenis dan sumber data.
dalam pembahasan, penulis menggunakan data primer dan data
sekunder.
a. Data primer yaitu data pokok yang di perlukan dalam penelitian, yang
akan di proleh secara berhubungan lansung dari sumbernya maupun
dari lokasi objek penelitia lapangan
b. Data sekunder yaitu data atau sejumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung atau melaluhi sumber prantara. data ini diproleh

dengan cara mengutip dari sumber lain,19seperti buku, jurnal, artikel,
dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
D. Unit Analisis data
Unit anilisis data merupakan subjek dari penelitian. dalam penelitian
ini unit analisisnya adalah desa sungai ruan. dalam penelitian kualitatif ini,
tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus
tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan
di berlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ketempat lain pada situasi
sosial yang memiliki kesamaan dengan stuasi sosial pada kasus yang di
pelajari. sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden,
tetapi sebagai narasumber, yang dijadikan nara sumber adalah warga atau
masyarakat setempat dan sebagainya yang di anggap dapat memberi
informasi kepada peneliti.
E. Intrumen pengumpulan data.
Dalam pengambilan data, penulis menggunakan penelitian pustaka dan
penelitian lapangan.
a. Penelitian pustaka.
Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik
penelitian pustaka dengan menelaha dan mengkaji buku-buku yang
berkaitan dengan karya ilmiah ini. buku-buku tersebut bisa di proleh dari
perpustakaan UIN STS Jambi. perpustakaan wilayah jambi dan buku-buku

19

Sayuti Una, pedeman Penulisan Skripsi,(Fakultas syari‟ah IAIN STS JAMBI dan
syari‟ah press, 2012), hlm 45

khusus milik pribadi penulis sendiri sebagai bahan rujukan dan acuan bagi
penyelesaian penelitian ini.
b. Penelitian lapangan.
Dalam hal yang sama juga, penulis menggunakan teknik penelitian
lapangan sebagai teknik pengumpulan data.untuk memudahkan dalam
menghimpunkan data-data dan fakta di lapangan, maka penulis menggunakan
beberapa teknik antara lain.
1. Observasi.
Observasi merupakan salah satu tehnik operasional pengumpulan
data.20 melalui observasi yaitu cara sistematika gejalah-gejalah yang di
selidiki.21 Penelitian dapat mengadakan pengamatan langsung kondisi
permasalahan yang ada di tempat lokasih tersebut.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan-percakapan yang dilakukan atas
dasar maksud tertentu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara
langsung oleh pewawancara guna mendapatkan informasi dan data-data
yang berhubungan dengan penelitian.22
Wawancara dilakukan menggunakan komunikasi secara langsung,
cara tersebut bertujuan agar data atau informasi yang di butuhkan oleh
peneliti menjadi pasti atau benar. wawancara tersebut di lakukan dengan

20

Muhammad tegu, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplisaki,(Jakarta; PT Raja
Grafindo Persada, 2005), hlm 133
21
Chlid Narbuko Dan Abu achmad, metodologi penelitian,(Jakarta; bumi Askara, 2010),
hlm 70
22
Lexi J. Eleong, metodologi penelitian kualitatif,(Bandung:PT. Remaja rosdakarya,
2010), hlm.186.

menggunakan teknis secara lisan dengan menemuhi pihak-pihak

yang

dikatakan bisa memberi informasi kepada peneliti.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu
yang berupa tulisan, gambar, ataupun berbentuk catatan harian.23 Pada
penelitian ini, metode dokumentasi di tujukan “untuk memperoleh data dari
berbagai bahan yang merupakan catatan penting dalam arsip yang belum di
publikasikan secara luas “ teknik ini di maksudkan untuk mengumpulkan
berbagai dokumen yang memuat catatan mengenai geografis dan historis,
struktur pemerintahan, keadaan penduduk dan sosial ekonomi serta keadaan
agama dan pendidikan desa.24
F. Teknik analisa data.
Setelah data yang di perlukan dalam penelitian terkumpul, maka
selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan
kualitatif dan melaluli cara berpikir;
a. Induktif, yaitu cara berpikir berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan
peristiwa-pristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta serta pristiwa yang
khusus tersebut di tarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.25
b.

Deduktif, yang dimaksud dengan menganalisa data dengan cara deduktif ini
adalah berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan hendak
menilai suatu kejadian yang sifatnya khusus.26

23
Ishaq, 2015. Metode Penelitian hukum dan Penulisan Skripsi, Tensis, serta Disertasi.
Kerinci: STAIN Kerinci Pers. hlm.157.
24
Singarimbun, masri, metodologi penelitian survei, hlm. 145
25
Hadi, sutrisno, metedologi resear, Jilid 1, hlm. 42

G. Sistematika Penulisan
Secara garis besar penulis skripsi ini menjadi beberapa bagian, yaitu
bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup. Adapun sistematikannya
sebagai berikut :
Bab I

Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumasan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjuan pustaka, sitematika penulisa.
Bab II

Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan
sumberdata, analisis data, instrumen pengumpulan data, teknik analis data,
jadwal penelitian.
Bab III

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini terdiri dari aspek geografis, aspek demografis, aspek ekonomi, aspek
pemerintahan.
Bab IV

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang inti jawaban dari pemasalahan yang terdapat dalam latar
belakang masalah skripsi ini. Pada bab ini di jelaskan pengertian zina,
penerapan hukuman pelaku zinana, Tinjauan hukum islam dan hukum positif
terhadap sanksi adat bagi pelaku zina
Bab V

Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

26

Ibid, hlm. 42

H. Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah penelitian dalam penelitian di lapangan
maka penulis menyusun agenda secara sistematika yang terlihat pada tabel
jadwal penelitian sebagai berikut:

Tahun 2018-2019
No

Kegiatan

1.

Pengajuan
Judul

2.

Pembuatan
Proposal

3.
4.

Seminar
Proposal
Surat Izin Riset

5.

Pengumpulan
Data

6.

7.

Pengelolaan
dan Analisis
Data
Bimbingan dan
Perbaikan

Mei

Juli

Agustus

oktober

Novemb februari
er
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x

x
x
X
x

x
X
x

x x x
8.

Agenda dan
Perbaikan

x

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Kondisi geografis
Desa Sungai Ruan Ulu adalah salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, dengan tanah datar dan
sangat subur baik untuk pertanian, baik untuk tanaman muda maupun
untuk tanaman keras seperti tanaman sawit dan karet. Hasil yang dapat
dari pertanian Desa Sungai Ruan Ulu di gunakan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Adapun luas tanah 6500 M2
Adapun orbitasi jarak Desa Sungai Ruan Ulu dengan pusat
pemerintahan adalah:
a. Jarak dari ibu kota kecamatan : 17

km.

b. Jarak dari ibu kota kabupaten : 60

km.

c. Jarak dari ibu kota provinsi

: 120

km.

d.

: 1250 km.27

Jarak dari ibu kota negara

Sedangkan batas- batas wilayah desa sungai ruan ulu adalah
sebagaai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengandesa tebing tinggi
b. Sebelah selatan berbatsan dengan desa sungai gondang
c. Sebelah barat berbatasan dengan desa sungai lingkar
d. Sebelah timur berbatasan dengan desa rantau gedang
27
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Desa sungai ruan ini mempunyai sepuluh RT yang terdiri dari RT 1-10.
Masing-masing RT tidak begitu jau dari pusat pemerintahan desa.Di lihat dari
sinar matahari, biasa terjadi pada bulan juni-agustus merupakan bulan-bulan yang
relatif kering yang mana penyinaranya lebih tinggi dari pada bulan oktober, april
yang relatif basah. Bagi masyarakat penyinaran matahari di gunakan untuk
keperluan membakar ladang.
Menanam padi juga untuk keperluan rumah tangga seperti menjemur
pakaian dan lain sebagainya. Sumber air bersih tergantung pada sumur dan
sungai, penduduk desa sungai ruan ulu sumber air yang berasal dari sungai
batanghari dan sumur galian tanah, mereka menggunakan air tersebut untuk
memasak, mandi, mencuci dan lain sebagainya. Kalau musim kemarau datang
biasanya mereka menggali sumur mendalami kedalaman sumur mereka,
tujuannya agar air tetap keluar dan cukup untuk keperluan sehari-hari.28
1. Keadaan alam
Kondisi alam Desa Sungai Ruan tidak berbeda dengan daerah lain yang
ada dalam provinsi jambi,daerah ini juga mengenal adanya dua musim yaitu panas
dan hujan dengan temperatur udara rata-rata 26 sedangkan curah hujan rata-rata
2602 mm/tahun. Daerah ini terletak pada ketinggian 125-250 m dari permukaan
sungai batanghari. Dengan topografi adalah dataran rendah.

28
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B. Aspek demografis
1. Keadaan penduduk
Penduduk Desa Sungai Ruan Ulu mayoritas pendudk asli Desa
tersebut, rincian penduduk desa sungai ruan ulu adalah sebagai berikut:
a. Jumlah penduduk secara keseluruhan : 2012 orang
b. Jumlah penduduk laki-laki

: 1053 orang

c. Jumlah penduduk perempuan

: 968 orang

Agar lebih jelas tentang keadaan penduduk di Desa Sungai Ruan Ulu,
maka akan di saajikan tabel mengenai keadaan penduduk tersebut di lihat
dari beberapa kelompok:
Tabel 1
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan
Maro Sebo Ulu
NO

USIA/UMUR

JUMLAH

KET

1

01-05 TAHUN (BALITA)

265 orang

-

2

06-17 TAHUN (USIA SEKOLAH)

507 orang

-

3

18-50 TAHUN (DEWASA)

1075 orang

-

4

50 KETAS

174 orang

-

2021 orang

-

JUMLAH

(LANSIA)

Dari tabel di atas, di ketaui bahwa penduduk Desa Sungai Ruan
Ulu berpotensi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia, karena
jumlah usia anak untuk didik sangat banyak.
2. Keadaan agama
Kehidupan beragama yang di maksud adalah penerapan iman yang
tertanam dalam dada masyarakat desa sungai ruan ulu dalam kehidupan
sehari-hari. Maka dengn demikian sorotan terfokus pada moral masyarakat
dalam kehudupan sehari-hari sebagi pencerminan dari penjiwaan
keyakinan mereka.
Di Desa Sungai Ruaan Ulu kondisi kehidupan agama berkembang
dengan pesat, seperti pengajian (pengajian yang di lakukan di setiap jalur 1
kali setiap bulannya), di samping pengajian yasinan setiap minggu, baik
kaum ibu, bapak dan remajanya. Aktivitas positif dari peningkatan
pengalaman agama merupan usaha keras dari tokoh agamanya. Agama
yang di anut oleh masyarakat desa sungai ruan ulu hampir rata-rata
menganut agama islam.
Tabel 2
Keadaan penduduk Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu
No

AGAMA

1

ISLAM

2

KRISTEN

JUMLAH
2021

3
4

JUMLAH

2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat di katahui bahwa masyarakat Desa
Sungai Ruan Ulu mayoritas beragama islam.
Tabel 3
Tempat peribadatan Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu
NO

TEMPAT PRIBADATAN

JUMLAH

KET

1

Masjid

2

-

2

Musholla

3

-

3

Gereja

-

-

4

Pura

-

-

5

Vihara

-

-

JUMLAH

5

Bedasarkan tabel di atas, jelaslah bahwa sarana peribadatan yang
banyak terdapat di Desa Sungi Ruan Ulu adalah sarana pribadatan bagi
umat islam,berupa masjid dan musholla. Sedangkan gereja, pura dan
vihara tidak terdapat di desa tersebut.
Selanjutnya bentuk-bentuk kegiatan keagamaan umat islam dapat
di lihat dari kegiatan ceramah agama, syukuran, tahlilan, dan perayaan hari
besar islam.

3. Keadaan pendidikan
Pendidikan di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu
adalah merupakan pristiwa penting untuk memajukan suatu bangsa
terutama bagi generasi muda, pemerintah Kecamatan Maro Sebo Ulu
berusaha meningkatkan pendidikan tersebut, agar dapat meningkatkan
pendidikan tersebut, agar dapat meningkatkan harkat dan mastabat
manusia.
Keadaan pendidikan di Desa Sungai Ruan Ulu sudah cukup
memadai bila di bandingkan dengan Desa-Desa di sekitarnya, mulai
dari tingkat taman kanak-kanak

(TK) hingga sekolah menengah

pertama (SMP) atau sederaja,hanya saja SLTA hingga sekarang belum
berkembang, oleh karena itu, untuk melanjutkan pendidikan ketingkat
SLTA itu biasanya anak-anak meneruskannya ke ibu kota kecamatan.
Berikut ini dapat dilihat tabel mengenai keadaan sarana pendidikan.
Tabel 4
Tempat pendidikan Di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo
Ulu
NO LEMBAGA PENDIDIKAN

JUMLAH

KET

1

Taman kanak-kanak

1

-

2

Sekolah dasar

2

-

3

Madrasah tsanawiyah

1

-

4

Smp

1

-

5

Sma

-

-

JUMLAH

5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang
ada di Desa Sungai Ruan Ulu baru sampai pada tingkat SLTP, sedangkan
SLTA belum tersedia, sehingga anak-anak taman smp harus melanjutkan
pendidikannya kepusat kecamatan. Sebagian mereka ada yang tidak
melanjutkan lagi dengan alasan membantu orang tua. Namun ada juga
orang tua yang menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi.29
4. Keadaan sosial
Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu mempunyai
rasa kebersamaan dalam kehidupan bermasayakat yang baik. Seperti kita
ketahui masyarakat Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu
memiliki rasa persaudaraan yang sangat erat, tolong menolong satu sama
lain, seperti penulis amati ketika mendapat musibah. Dalam suatu acara di
Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu ikut membantu
mensukseskan acara tersebut, seperti dalam acara memperingati hari-hari
besar Islam, seperti memperingati Maulid Nabi Muhammad, dan Isra‟
mikraj. Biaya di dapatkan dari masyarakat tersebut.
C. Apek Ekonomi
Di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamataan Maro Sebo Ulu di lihat dari
mata pencarian yang di kenal oleh masyarakat. Sumber ekonomi
masyarakat Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu tergantung
pada pertanian, kebun karet, kebun sawit, bahkan ada juga yang menanam
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sayuran seperti kacang, terong, labu, hasil dari tanaman tersebut bisa di
jual di pasar Sungai Ruan Ilir pada hari selasa.
Tabel 5
Mata pencarian penduduk Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo
Ulu
NO

MATA PENCARIAN

JUMLAH

1

PERTANIAN

632

2

PEDAGANG

235

3

PNS

5

4

PENSIUN

8

5

JASA OJEK

63

6

PERTUKANGAN

39

JUMALAH

982

KETERANGAN

D. Struktur Pemerintahan Desa Sungai Ruan Ulu
Tabel 6
Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Sungai Ruan Ulu Kecematan
Maro Sebo Ulu
BPD

KEPALA DESA

JASMIRIN

MUSTATIR

SEKRETARIS DESA
SUDIRMAN

KAUR
UMUM
SOFIYAN

KAUR
PEMERINTAHAN
ANGGA

KADUS I

KADUS II

KADUS III

BAIDILLAH

KAIZUN

M.JUHDI

KAUR
PEMBANGUNAN
MAHERI

RT 1

RT 2

RT 3

RT 4

RT 5

HENGKI

TARMIZI

HERMAN

ABUN YANI

LET

RT 6

RT 7

RT 8

RT 9

RT 10

M. SANI

YANI

AMAT

HASAN

SIIN

Dari skema truktur organisasi di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai
kepala Desa yaitu Bapak Mustatir, sebagai Sekretaris Desa yaitu Bapak Sudirman,
sebagai Kaur Umum yaitu Bapak Sofiyan, sebagai Kaur Pemerintahan yaitu
Bapak Angga, sebagai Kaur Pembangunan yaitu Bapak Maheri, sebagai Kadus I
yaitu Bapak Baidillah. Sebagai Kadus II yaitu Bapak Kaizun, sebagai Kadus III
yaitu Bapak M.Zuhdi, sebagai Ketua RT 1 yaitu Bapak Hengki, sebagai Ketua RT
2 yaitu Bapak Tarmizi, sebagai Ketua RT 3 yaitu Bapak Herianto, sebagai Ketua
RT 4 yaitu Bapak Abun Yani, sebagai Ketua RT 5 yaitu Bapak Let, sebagai Ketua
RT 6 yaitu Bapak M.Sani, sebagai Ketua RT 7 yaitu Bapak Yani, sebagai Ketua
RT 8 yaitu Bapak Amat, sebagai Ketua RT 9 yaitu Bapak Hasan, dan sebagai
Ketua RT 10 yaitu Bapak Siin.
Jelaslah bahwa dalam suatu organisasi di atas bahwa sangat penting dan
sangat menentukan dimana setiap kegiatan yang menyangkut pembangunan dan
kemajuan Desa tidak terlelpas dari pengawas ketua organisasi akan tetapi
kelancaran pelaksaan kegiatan yang ada di desa itu, harus ada kerja sama dengan
baik, baik antara kepala Desa dengan staf-stafnya, berikut ini juga di sajikan
struktur organisasi BPD Desa Sungai Ruan Ulu:

STRUKTUR BPD DESA SUNGAI RUAN ULU KECAMATAN MARO
SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI30
Ketua BPD
Jasmirin

Wakil Ketua
Alatas

Sekretaris

Bendahara

Amat

Reni

Anggota
Idal
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Dari struktur di BPD di atas dapat di jelaskan bahwa sebagai ketetua BPD
yaitu Bapak Jasmirin, sebagai Wakil Ketua yaitu Bapak Alatas, sebagai Sekretaris
yaitu Bapak Amat, sebagai Bendahara yaitu Ibu Reni, dan sebagai anggota yaitu
bapak Idal.
E. ASPEK PEMERINTAHAN
Badan organisasi pemerintahan maupun swasta, yang besar ataupun kecil
tidak akan lepas dari badan pengurus, ataupun pemimpin yang akan menjalankan
suatu organisasi, suatu pengurus wajib bertanggung jawab seperti pak camat,
kepala Desa dan pak Rt, atau pimpinan supaya organisasi tersebut berjalan dengan
lancar.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SANKSI ADAT BAGI PELAKU ZINA (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI
RUAN ULU KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN
BANTANGHARI)
A. Pengertian zina
Sebelum membicarakan permasalahan zina secara lebih luas, sudah
barang tentu harus diketahui lebih dahulu apa sebenarnya yang di maksud
dengan zina itu sendiri. Perkataan zina itu sendiri sebenarnya merupakan
perkataan yang sering didengar di tengah kehidupan masyarakat, bahwa
secara umum merekapun telah mengetahui artinya.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian zina menurut
Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubngan badan yang
diharamkan dan disengaja oleh pelaknya. Mengenai kajian ini,
Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani mengatakan, zina termasuk dosa-dosa
besar yang paling keji, tidak satu agamapun yang menghalalkannya. Oleh
sebab itu, sanksinya juga sangat berat karena mengacam kehormatan dan
hubungan nasab.
Dengan demikian, perzinaan adalah hubungan badan yang di
haramkan oleh allah dan nabi dalam al-qur‟an dan hadist serta disepakati
oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya. 31
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Menurut pengertian tersebut bahwa semua bentuk hubungan badan
antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan perkawinan,
maka masuk dalam kategori zina, tanpa ada pengecualian . hal ini
berbedah dengan dengan pengertian yang ada dalam buku undang-undang
lainnya seperti KUHP.
Pengertian zina menurut KUHP persetubuhan yang di lakukan oleh
laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan yang bukan
istri atau suaminya.32
Jadi untuk dapat di kategorikan zina syarat minimal salah satu
pihak yang melakukan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan
dengan pihak ketiga secara sah. Dengan demikian zina menurut pengertian
ini hanyalah zina muhsan. Sedangkan hubungan badan antara gadis
dengan bujang menurut pengertian ini tidaklah termasuk dalam kelompok
zina.
Bila diperhatikan, ternyata persepsi masyarakat Desa Sungai Ruan
Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu mengenai zina itu sama dengan agama
islam. Menurut adat Desa tersebut yang disebut dengan zina adalah
persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan baik
bersuami atau beristri, atau juga antara gadis dan bujang dengan cara tidak
sah, dalam masalah pengertian zina masyarakat Desa Sungai Ruan Ulu
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Kecamatan Maro Sebo Ulu memiliki pengertian yang sama dengan
pengertian yang ada dalam hukum islam,33
Dari beberapa pengertian di atas kiranya dapat di tarik suatu
kesimpulan bahwa pengertian zina menurut islam dan menurut adat di
Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah hubungan badan
dengan jalan yang tidak sah, yakni tidak berdasarkan ikatan perkawinan
terlebih dahulu, baik gadis atau bujang serta orang-orang yang sudah
pernah menikah. Pengertian ini sedikit berbedah dengan KUHP, yang
hanya menekankan masalah zina khususnya pada orang-orang yang telah
mempunyai istri atau suami.
a. Hukaman bagi pelaku zina
Berbicara mengenai hukuman bagi orang yang berzina bila didasari
kepada hukum Islam, maka tolak ukurnya adalah ajaran yang tertuang
dalam Al-Qur‟an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Pada pembahasan
terdahulu telah di kemukahkan ayat-ayat Al-Qur‟an dan juga hadist Nabi
yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku zina.
Menurut islam, zina menurut pelakunya itu di bagi menjadi dua
macam yaitu:
a. Muhsan, orang yang melakukan perzinaan padahaal dia sudah baligh
mereka sudah pernah bercampur dengan jalan perkawinan yang sah.
Atau dia sudah beristri atau bersuami.
Wawancara dengan bapak, Muhammad, Imam Masjid Desa Sungai Ruan Ulu, 11
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b. Ghairu muhsan, (yang tidak mencukupi syarat di atas) seperti antara
gadis dengan bujang.
Sanksi hukamannyapun berlainan, yaitu dirajam (dilontar dengan
batu sampai mati) bagi perzinaan yang di lakukan oleh kelompok
muhsan, dan didera atau dijilid seratus kali dan di asingkan selama satu
tahun bagi gadis dan bujang (ghairu muhsan).34
Selanjutnya Hussein Bahreisy dalam bukanya Tuntunan Islam
menegaskan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual
di antaranya sebagai berikut:
1. Orang yang pernah kawin (muhsan) yang melakukan
perzinaan, maka hukumannya adalah di rajam, yaitu di lempar
dengan batu hingga mati, dengan syarat-syarat: dewasa, berakal
sehat, dan pernah bersenggama dengan pernikahan yang sah.
2. Perjaka atau gadis yang melakukan perzinahan, maka
hukumannya adalah di cambuk 100 kali serta diasingkan keluar
daerah dalam jangka waktu satu tahun.
3. Budak lagi-laki atau perempuan hukumannya separuh dari
hukuman orang merdeka.
4. Orang yang melakukan homo-sex (hubungan sejenis) atau yang
bersangkutan dengan binatang maka hukamannya hukumannya
di samakan dengan perzinaan.
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5. Orang yang melakukan perbuatan cabul yang tidak sampai
pada batas senggema maka hukumannya adalah di cambuk di
bawah 40 kali cambukan.35
Sejalan dengan pendapat di atas, H.ans Tohir syamsuddin dalam
bukunya Kitab Taqrib Himpunan Hukum Islam mengemukakan hal yang
sama mengenai hukuman bagi pelaku zina menurutnya, orang zina itu ada
dua macam, yaitu muhsan dan ghairu muhsan. Orang muhsan hadnya
(hukumannya) adalah rajam, sedang ghairu muhsan ialah di dera seratus
kali dan di asingkan selama satu tahun.36
Dengan demikian kiranya dapat disimpulkan bahwa hukam bagi
pelaku adalah rajam hingga mati bagi orang yang telah pernah kawin, serta
didera atau dijilid dan diasingkan selama satu tahun bagi pelaku zina yang
belum pernah kawin. Hukuman semacam ini didasari kepada ayat Alqur‟an yakni surah An-Nur Ayat 2, dan Hadist Nabi, perawan dan bujang
yang berzina, hendaklah didera seratus kali dan diasingkan kedaerah lain
selama satu tahun.
Orang yang sudah kawin mendapat hukuman yang lebih berat,
yaitu hukuman rajam, karna biasanya perkawinan itu menjauhkan dari
pemikiran tentang perbuatan zina, sebab walau bagaimanapun dia sudah
pernah merasakan persetubuhan. Akan tetapi kalau ia masih memikirkan
untuk melakukannya, maka hal ini menunjukan kuatnya birahi dan nafsu
35
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kepada perbuatan tersebut. Oleh karenanya harus di jatuhi hukuman yang
lebih berat dari pada orang yang belum pernah merasakan persetubuhan
dengan laki-laki atau perempuan secarah sah. Hal ini juga di tunjukkan
agar orang-orang yang bersuami atau beristri, kemudian ingin melakukan
zina, dapat terbayang hukuman yang cukup berat yang akan di terima.
Ketentuan

syari‟at

tersebut

mencerminkan

keadilan

dan

kebijaksanaan. Perbuatan zina muhsan merupakan contoh buruk bagi
orang lain, dan menurut syari‟at islam, tidak berhak hidup dan
berkembang. Karena syari‟at islam di tegakkan atas keutamaan akhlaq dan
pembersihan keluarga dari segala macam noda. Oleh karena itu setiap
orang diharuskan menahan nafsu dan tidak melepaskannya, kecuali
dengan jalan halal, yaitu perkawinan. Akan tetapi apabila ia sudah kawin,
maka tidak ada alasan baginya untuk melakukan zina. Bila ternyata masih
melakukan zina maka rajamlah hukumannya sampai ia meninggal.
Boleh jadi ada orang yang mengatakan bahwa hukuman rajam
mengandung kekejaman. Terhadap orang tersebut dapat kita katakan
bahwa hukumanrajam tidak lain adalah hukuman mati. Sedangkan
hukuman mati di kenal oleh hampir seluruh dunia untuk kejahataankejahataan tertentu, baik dengan jalan di gantung atau dengan kursi listrik
ataupun dengan cara di tembak. Cara-cara tersebut pada dasarnya adalah
sama dengan rajam yang berakibat mati, hanya saja teknis pelaksanaannya
berbeda.

B. Proses Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina
Bagi setiap kelompok manusia yang hidup bermasyarakat dalam
suatu wilayah dapat dipastikan mempunyai aturan-aturan yang tak tertulis
yang biasanya disebut dengan adat istiadat oleh setiap anggota masyarakat
yang berada dalam wilayah tersebut. Praturan-praturan tersebut biasanya
menyangkut aspek sosial kemasyarakatan, dan dapat berupa warisan para
pendahulu mereka ataupun sengaja di ciptakan pada saat tertentu sesuai
dengan ketentuan keadaan. Akan tetapi pada umumnya, peraturan adat
tersebut telah ada sejak lama dan telah bertahun-tahun atau bahkan
berabad-abad di jalankan oleh anggota masyarakat terdahulu.
Mengenai keberadaan hukum adat ini, bapak Muhammad Kajai
sebagai tokoh adat memberikan komentar.
Pada dasarnya keberadaan aturan-aturan adat itu bertujuan
memberikan batasan kepada setiap anggota masyarakat agar mereka tidak
secara

sewenang-wenang

berbuat

sesuatu.

Dengan

kata

lain

diberlakukannya aturan atau hukuman adat adalah dalam rangka
mewujudkan kemasyalahatan seluruh anggota dalam setiap aspek
kehidupan seperti sosial, budaya, keamanan, dan aspek-aspek lainnya.37
Demikian pula di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo
Ulu Kabupaten Batanghari, semua hukum adat yang di terapkan di desa
tersebut adalah demi kebaikan dan kemaslahatan seluruh warganya. Dari
pengamatan penulis dilapangan, dapat diproleh gambaran bahwa
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masyarakat Desa Sungai Ruan Ulu masih sangat kental dengan adat
istiadatnya. Seprti pada acara perkawinan, selamatan, perayaan kelahiran
anak, sunatan dan acara yang bentuk kebudayaan lainnya.
C. Sanksi (Hukuman) Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Sungai Ruan.
Seperti yang telah di kemukakan pada pembahasan terdahulu,
bahwa masyarakat Sungai Ruan Ulu adalah mayoritas penduduk asli jambi
dan wilayah tersebut berbatasan dengan Desa Sungai Lingkar dan Rantau
Gedang yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat asli jambi juga
(Melayu), dalam artian bukan masyarakat pendatang.
Mengenai penerapan sanksi adat misalnya, meskipun secara
keseluruhan masyarakat penduduk asli jambi, akan tetapi dalam
menetapkan
Saya masih ingat karena

saya masih menyimpan arsip rapat

mengenai penetapan sanksi adat bagi pelaku zina, yakni pada tanggal 15
maret 1982 sekitar jam 20.00 WIB rapat tersebut di adakan di masjid dan
di pimpin oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak baidillah. Dalam rapat
tersebut bermunculanlah usulan-usulan berkenaan dengan hukman adat
bagi pelaku zina. Memang rapat tersebut tidak sekali jadi, akan tetapi
setelah rapat pertama itu, diadakan rapat lanjtan yakni seminggu setelah
rapat tersebut, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1982.38
Dengan demikian dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa hukman
adat bagi pelak zina di Desa Sungai Ruan Ulu melalui proses, yang
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berawal dari penyuluhan-penyuluhan hingga sampai kepada diadakannya
rapat. Dan baru pada rapat kedua tanggal 22 maret 1982 seluruh peserta
rapat dapat menyepakati ketetapan yang di tujukan untuk para pelaku zina.
Ditetapkannya sanksi adat bagi para pelaku zina Di Desa Sungai
Ruan Ulu, sesungguhnya di dasarkan kepada berbagai pertimbangan. Di
antaranya ialah seperti yang di ungkapkan oleh Bapak bukhori.
Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi kami orang
tua-tua terdahulu sebelum kami bermusyawarah untuk menetapkan sanksi
adat bagi pelaku zina adalah bahwa hubungan badan antara laki-laki dan
perempuan dengan cara yang tidak sah merupakan suatu kekejian, dan
akan membawa sial kepada seluruh warga. Kami menyakini bahwa apabila
pada suatu desa terdapat perbatan zina dan orang-orang yang ada di Desa
itu akan di timpah berbagai macam kemalangan. 39
Di sisi lain, Bapak samsuri seorang tokoh adat masyarakat juga
menjelaskan hal-hal yang mendorong diterapkannya sanksi adat bagi
pelaku zina yakni: hukum adat, sedikit banyak di pengaruhi oleh
masyarakat jambi asli yang menetap diwilayah tersebut, seperti nama cuci
kampung masyarakat tersebut sudah tau istilah tersebut bagi orang-orang
yang melakukan perzinaan. Dan istilah tersebut juga di gunakan dan di
sepakati oleh masyarakat Desa Sungai Ruan Ulu sebagai salah satu
hukuman adat bagi pelaku zina. Berikut adalah keterangan yang di
sampaikan Bapak kepala Desa Sungai Ruan Ulu.
Wawancara Dengan Bapak Bukhori, salah satu tokoh adat Desa Sungai Ruan Ulu, 10
Oktober 2018
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Bagaimana juga, masyarakat Sungai Ruan Ulu hidup secara
berdampingan dengan sesama masyarakat. Oleh karena itu dalam segalah
hal termasuk dalam menetapkan hukuman adat sedikit banyak para tokoh
masyarakat terdahulu mendapat pengaruh dari hubungan tersebut.
Bentuk-bentuk sanksi adat yang di berikan kepada pelaku zina di
Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah sebagai berikut.
1. Diwajibkan menikah
2. Diharskan cuci kampung
3. Diharuskan meninggalkan kampung40
Berdasarkan dokumentasi di atas, dapat diketahui bahwa di Desa
Sungai Ruan Ulu bila terdapat warganya yang melakukan perzinaan, maka
kepada pelakunya diberikan hukuman seperti telah disebtkan berdasarkan
hasil kesepakatan bersama. Semua sanksi adat tersebut berlaku bagi
seluruh anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Sungai Ruan Ulu,
baik yang beragama islam maupun non islam. Hal ini sesuai dengan
keterangan bapak muhammad. Sanksi adat bagi pelaku zina ini diterapkan
kepada semua pelaku zina yang tinggal di Desa ini, tidak membedakan
agama ataupun daerah asal.41
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Untuk lebih jelas bagaimana melaksanakan hukman tersebut, maka
akan di uraikan satu demi satu:
1. Diwajibkan menikah
Melakukan perzinaan bearti melakukan hubungan badan dengan
cara yang tidak sah. Bagi mereka yang melakukan perzinaan berarti pula
telah menodai kehormatan dan harga diri kedua belah pihak. Selain itu
orang yang telah berzina di anggap masyarakat sebagai orang yang tidak
baik. Oleh karena itu bila pezina itu gadis dan bujang, maka biasanya
orang lain enggan untuk menikah dengannya, sebagai jalan keluar, maka
mereka diharuskan untuk menikahkan saja. Dengan kata lain, dia yang
berbuat sesuatu kesalahan, maka dia pulalah yang harus bertanggung
jawab. Mengenai masalah ini seorang tokoh agama yaitu bapak
muhammad menegaskan:
Salah satu hukuman bagi pelaku zina adalah mereka harus menikah
menurut aturan adat Desa Sungai Ruan Ulu. Sebab seorang gadis dizinahi
oleh seorang laki-laki, berarti gadis itu telah ternodai oleh perbuatan lakilaki itu. Karena ia yang menodai maka ia akan menyelamatkannya yakni
dengan cara menikahinya. Setelah itu orang yang berzina tentunya
disebabkan karena ia tidak mampu menahan gejolak nafsunya. Dari pada
mereka berbuat zina terus menerus, maka lebih baik dinikahkan saja.42
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Bertolak dari keterangan di atas, dapat di ketahui bahwa Hukuman
adat berupa wajib nikah itu adalah sebagai upayah memberikan tangung
jawab kepada pelaku zina, khususnya laki-laki agar menyelamatkan si
wanita. Sebab bilah tidak dinikahkan segera, maka wanita akan di siasiakan dan di cemooh masyarakat desa. Selain itu hukuman tersebut juga
ditujukan agar perbatan zina itu tidak terulang terus menerus.
Yang menjadi permasalahan adalah apabila yang melakukan
perzinaan itu keduanya mempunyai suami istri. Bila hukuman tersebut
juga diterapkan kepada meraka, tentunya banyak menimbulkan berbagai
masalah,

baik

menyangkut

kelansungan

rumah

tangganya,

juga

menyangkut masa depan anak-anaknya. Padahal perzinaan di desa ini
bukan hanya terjadi antara bujang dan gadis, tetapi juga pernah terjadi
antara orang yang sudah memiliki suami ataupn istri dalam artian yang
laki-laki mempunyai istri, dan yang perempuan mempunyai suami.
Dalam megatasi persoalan semacam ini, ternya di Desa Sungai
Ruan Ulu telah pla diatur. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh
bapak lukman.
Bagi perzinaan yang di lakukan oleh orang-orang yang telah
bersuami atauberistri, terus terang hal ini memang membingungkan.
Sesuai dengan peraturan adat. Mereka memangharus menikah. Tetapi kita
juga harus mempertimbangkan masalah kelangsungan rumah tangga yang
bersangkutan, juga mempertimbangkan keadaan dan masa depan anakanaknya. Maka jalan keluarnya. Pertama kali mengadakan sidang

pendahulan yang melibatkan tokoh adat, aparat desa dan kedua belah
pihak dari suami istri orang-orang yang melakukan zina tersebut. Dalam
sidang ini yang menjadi tujan utama adalah untuk mengetahui bagaimana
tanggapan pihak suami atau istri dari orang-orang berzina itu. Apabilah
ternyata kedua pasang (istri atau suami) pezina itu saling mencintai dan
masih ingin tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka
orang tersebut tidak di nikahkan, tetapi di adakan perdamaian.sebaliknya
bila kedua pasangan tidak memaafkan, dalam arti tidak mau berdamai atau
bahkan mintak cerai, maka dengan ketetapan bersama orang yang berzina
tadi di nikahkan setelah ursan perceraian dengan pasangan masing-masing
di selesaikan.43
Yang dimaksud dengan perdamaian adalah bahwa mereka yang
ada kaitannya dengan orang yang melakukan zina, seperti istri atau suami
mereka tidak menuntut, dalam artian mereka memaafkan perbuatan istri
atau suaminya. Atau apabila terjadi atas gadis dan bujang, maka pihak
keluarga terutama pihak dari keluarga gadis tidak merasa dirugikan dan
tidak menuntut untuk dinikahi, maka dalam kasus semacam ini biasanya
mereka tidak di nikahi hal ini sesuai dengan penjelasan bapak samad
seorang tokoh adat perdamaian disini berarti semua pihak kelarga dapat
memaafkan perbuata orang yang berzina, dan pihak wanita tidak
menunutut apa.44
Wawancara Dengan Bapak Lukman , Tokoh Masyarakat Sungai Ruan Ulu, 11
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Dengan keterangan di atas, kiranya cukup jelas bagaimana
penerapan sanksi adat yakni mewajibkan menikah yang di bebani kepada
pelaku zina. Akan tetapi bukan berarti suruhan untuk menikah itu
dilakukan dengan sembarangan, namun melalai prosedur (aturan) yang
telah di tetapkan oleh pemerintah, berkaitan dengan masalah itu seorang
tokoh agama yaitu bapak iskandar menjelaskan.
Kami mengharuskan mereka yang melakukan zina itu bukan bearti
tanpa memperhatikan hal-hal yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Namun segalah syarat yang berhubungan dengan hukum pemerintah dan
agama tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan allah swt. Kami hanya
bermaksud agar mereka yang melakukan perbuatannya.45
Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari pihak tokoh agama
juga memberikan persetujuan atas sanksi adat berupa keharusan menikah
bagi mereka yang melakukan zina, dengan catatan tetap memperhatikan
segalah aturan yang di tetapkan pemerintah maupun agama.
2. Diwajibkan Cuci Kampung
Istilah cuci kampung ini sudah dikenal oleh masyarakat asli jambi,
istilah cuci kampung dan di tetapkan sebagai salah satu sanksi bagi pelaku
zina. Berkaitan dengan penetapan sanksi cuci kampung ini, bapak heri
seorang tokoh masyarakat memberikan penjelasan sebagai berikut:
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Pada awalnya kami sudah tau apa itu cuci kampung kamipun
menjadikannya sebagai salah satu sanksi bagi pelaku zina. Hal ini setelah
kami musyawara bersama, dan ternyata hukuman cukup tepat bagi pelaku
zina.46
Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan
sanksi adat berupa keharusan cuci kampung bagi pelaku zina di Desa
Sungai Ruan Ulu adalah karena adanya pengaruh dari masyarakat desa
lain. Walaupun demikian penerimaan pengaruh

tersebut tidak asal

diterimah, tetapi telah dimusyawarahkan oleh seluruh kelompok
masyarakat yang berwenang.
Hukuman adat berupa kewajiban cuci kampung adalah apabila
terjadi perzinaan, kemudian kepada pelakunya di haruskan menyembelih
kambing bagi pezina bujang dan gadis, dan meyembelih kerbau bagi
pezina yang sudah menikah mempunyai suami atau istri kemudian
dagingnya makan bersama oleh seluruh warga. Dalam acara makan-makan
bersama itu di selipkan pula petuah-petuah yang di sampaikan tokoh adat
atau tokoh masyarakat atau tokoh agama, bahwa sesungguhnya acara
tersebut bukanlah sebagai bentuk kegiatan berpoya-poya atau bersenangsenang semata. Yang terpenting dari rangkaian acara tersebut adalah untuk
memberikan persaksian bahwa orang-orang yang melakukan zina itu telah
melakukan suatu perbuatan yang salah, dan seluruh yang hadir hendaknya
bisa menghindari perbuatan demikian.
46
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Acara makan-makan tersebut bila di tengok sekilas, memang
kelihatannya terkesan hura-hura atau bersenang-senang semata. Tapi
sebenarnya tujuan acara tersebut adalah untuk dijadikan sebagai pelajaran,
bahwa perbuatan zina itu tidak dibenarkan oleh semua aturan-aturan yang
diterapkan, baik aturan agama, aturan adat dan aturan pemerintah. Dengan
disaksikan orang banyak diharapkan ia merasa malu, dan orang lainpun
akan malu juga bila melakukannya, oleh karena itu mereka harus berusaha
menghindarinya semaksimal mngkin.47
Bentuk lain dari hukuman cuci kampung adalah dengan membayar
uang sebanyak yang ditentukan oleh musyawarah desa yakni seharga
seekor kambing. Atau uang tersebut biasanya di gunakan untuk keperluan
desa atau menjadi uang khas desa. Namun demikian hukuman cuci
kampung dengan pembayaran uang ini justru lebih banyak dilakukan
dibandingkan meyembelih kambing. Alasannya adalah karena cara ini
lebih praktis dan mudah untuk dilaksanakan.48
Hukuman cuci kampung di desa ini yang di lakukan kepada pelaku
zina ada dua bentuk. Yang pertama, dengan menyembelih kambing
seperti yang telah saya katakan, dan yang kedua, adalah denagn
memberikan uang sebesar harga kambing yang harus disembelih.
Penentuan
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menunjukkan bahwa cara yang kedua ini lebih sering dilakukan di
bandingkan dengan cara yang pertama. Alasannya adalah

karenacara

yang kedua tersebut lebih mudah dan praktis.49
Meskipun cara kedua ini lebih sering dan mudah dilakukan, bukan
bearti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan
perzinaan. Sebab penyerahan uang itu disaksikan oleh banyak anggota
masyarakat dan tokoh adat, sehingga perbutan buruknya tetap diketahui
orang.

Setelah

itu

masalah

pemamfaatan

uangnya

juga

harus

dimusyawarahkan, dan di saat musyawarah inilah diberikan penjelasan
dari mana uang ini di dapatkan dan ditekankan agar anggota masyarakat
yang lain tidak melakukan perbuatan serupa, tujuan dari semua itu tidak
lain adalah agar orang yang berbuat zina merasa malu, dan yang lainnya
tidak mengikutinya.
Berdasarkan keterangan di atas, dapat di peroleh gambaran bahwa
inti dari penetapan sanksi adat berupah cuci kampung adalah untuk
menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh pezina yang bersangkutan.
Namun samping sebagai bentuk penebus kesalahan, yang paling penting
dan mendasar adalah agar seluruh anggota masyarakat menjadi pristiwa
tersebut sebagai pelajaran. Memang kesalahan yang telah dilakukan oleh
pezina di suatu tempat, tidak dapat ditebus dengan cara menyembelih
binatang ataupun membayar uang, namun diharapkan dengan cara
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demikian kejahatan perzinaan sedikit demi sedikit dapat di cegah atau
dikurangi.
3. Diharuskan Meninggalkan Kampung
Ada anggapan bahwa orang yang telah melakukan perzinaan
adalah orang-orang kotor. Ini disebabkan perbuatan tersebut adalah
perbuatan yang sangat banyak menimbulkan dampak negatif yang dapat
meresahkan kehidupan masyarakat. Di desa sungai ruan, orang yang
berzina berarti adalah orang-orang yang mencemarkan nama baik desa.
Orang yang demikian dianggap penyakit masyarakat dan harus di hindari
oleh karena itu dalam pergaulan sehari-hari, akan nampak sikap yang tidak
simpati yang di tinjukkan oleh sebagai anggota masyarakat terhadap orang
yang melakukan zina. Hal ini bisa dimaklumi, karena bagaimanapun juga,
kabar tentang perzinaan itu akan menenyebar keseluruh pelosok desa
bahkan kedesa-desa yang lain.
Selain itu masyarakat Desa Sungai Ruan Ulu juga meyakini bahwa
apabila telah terjadi perzinaan maka seluruh warga desa akan mengalami
nasib sial. Hal ini sesuai dengan penjelasa bapak Muhammad Kajai
seorang tokoh masyarakat.
Kami seluruh warga Desa Sungai Ruan Ulu mempunyai keyakinan
bahwa apabila disuatu desa telah terjadi perbuatan zina, maka pertanda
bahwa nasib sial akan menimpah warga masarakat. Tentang keyakinan ini,
merupakan hal yang memang telah dimiliki oleh warga sejak dahulu.
Adapun bentuk sial tersebut tidak dapat kami sebutkan, akan tetapi yang

jelas bagi seluruh masyarakat hal itu merupakan hal yang harus di
hindari.50
Karena pertimbangan di atas, maka kepada pelaku zina di haruskan
meninggalkan desa

walaupun untuk sementara

waktu. Lamanya

meninggalkan kampung tersebut tidak ditentukan, namun paling
kurangselama satu bulan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan citra
nama desa. Selain tujuan tersebut, sesungguhnya ada pertimbangan lain
sehingga pelaku zina diharuskan meninggalkan kampunng, yakni mereka
agar tidak menjadi sasaran atau bahan ejekan masyarakat. Sebab bila
mereka dibiarkan tinggal ditengah-tengah kehidupan warga desa. Maka
ejekan-ejekan yang dilakukan oleh w arga

desa

tersebut

justru

akan

menimbulkan permasalahan baru, seperti perkelahian dan sebagainya.
Mengenai hal ini bapak iskandar memberikan komentarnya sebagai
berikut.
Orang yang telah melakukan perzinaan, biasanya akan menjadi
sasaran atau objek gunjingan masyarakat. Apabila hal ini biarkan secara
terus menerus, maka akibatnya akan menimbulkan pertentangan di antara
mereka

yang

tidak

menutup

kemungkinan

akan

mengakibatkan

perkelahian. Untuk menghindari hal ini, maka kami mengambil
kebijaksanaan agar pelaku zina tersebut meninggalkan desa untuk
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sementara waktu, mennggu gejolak akibat kejadian perzinaan di tengah
masyarakat menjadi reda.51
Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat di ketahui bahwa
kebanyakan pelaku zina yang diharuskan meninggalkan kampung tersebut,
mereka pergi kota atau ketempat saudara yang berada di luar desa tersebut
dan ada juga yang pergi merantau untuk mendapatkan uang di tempat lain.
D. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Adat
Bagi Pelaku Zina Di Desa Sungai Ruan Ulu.
Sebagai mana di maklumi, bahwa agama islam adalah agama yang
didasari kepada wahyu berupa kitab suci al-qur‟an dan hadits Nabi
Muhammad SAW. Sebagai agama yang berdasarkan nash, maka dalam
setiap aspek ajarannya disesuaikan dengan kontek dari nash tersebut.
Dengan kata lain, inti dan isi dari ajaran islam sesungguhnya merupakan
penjabaran secara lebih luas dari apa yang tertuang dalam al-qur‟an dan
hadits. Oleh karenanya, suatu perbuatan itu sesuai dengan nash, dan di
anggap benar apabila perbuatan itu sesuai denagn nash, dan di anggap
salah apabila ternyata perbuatan itu memang menyimpang dari ajaran yang
ada dalam nash. Ini di sebabkan di samping sebagai sumber ajaran. Nash
tersebut juga berfungsi sebagai tolak ukur dari benar atau salahnya
perbuatan seorang muslim.
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Masalah sanksi pelaku zina al-qur‟an, dan hadits juga telah
menetapkan hukumannya, yakni sebagaimana diterangkan dalam surah
An-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya.
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah
masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas
kasihan kepada keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum)
Allah, jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman meraka disaksikan oleh sebagai orang-orang yang
beriman.52
Selanjutnya

dalam

hadits

Nabi

Muhammad

diriwayatkan oleh Imam Muslim juga disebutkan:

Artinya.

52

Q.S An-Nur (18): 2

SAW

yang

Perjaka dan gadis yang berzina hendaklah cambuk seratus kali
dan pengasingan selama satu tahun”(HR.Muslim).
Berdasarkan kedua dalil diatas, dapat diproleh kesimpulan bahwa
hukuman bagi pelaku zina menurut hukum islam adalah dirajam (dilempar
dengan batu hingga mati) bagi pezina muhsan, dan didera atau dijilid
sebanyak seratus kali ditambah pengasingan kedaerah lain selama satu
tahun sebagai pelaku zina ghairu muhsan.
Sementara itu, menurut adat yang diterapkan di Desa Sungai Ruan
Ulu, hukuman pelaku zina bukanlah di rajam atau di derah, akan tetapi
diwajibkan menikah, di haruskan cuci kampung, seperti yang telah
diuraikan di atas. Dilihat dari cara melaksanakannya, maka dapat
dikatakan bahwa hukuman adat di desah tersebut tidaklah sesuai dengan
ajaran islam. Artinya sanksi adat itu tidak berdasarkan kepada hukuman
yang di tetapkan oleh allah dan rasulnya. Walaupun demikian, hal tersebut
bisa dimaklumi, karena di wilayah indonesia ini pada umumnya, hukum
yang diterapkan bukanlah hukum islam tetapi hukum yang didasarkan
kepada undang-undang dan pancasila. Tentunya hal ini disesuaikan
dengan nilai-nilai pancasila. Agar lebih rinci dan jelas, maka akan
diuraikan setiap bentuk sanksi adat di Desa Sungai Ruan Ulu berdasarkan
pandangan hukum islam. Sesuai dengan firman Allah SWT Surah An-Nur
ayat 3 yang berbunyi:

Artinya.
Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina
perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak
boleh menikah kecuali dengan dengan pezina laki-laki atau dengan lakilaki musyrik dan dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang
mukmin.53
1. Diharuskan menikah.
Ditinjau dari hukum islam, maka hukuman adat berupa keharusan
menikah bagi pelaku zina adalah sesuai. Sebab ada dalam ayat Al-qur‟an
yang mengharuskan hukuman seperti itu. Kerena setiap pezina laki-laki
yang mukmin menzinahi perempuan yang mu‟min pula, maka hendaklah
dikawini oleh orang yang mukmin pula.
2. Diharuskan cuci kampung.
Hukuman cuci kaampung inipun tidak terdapat aturannya di dalam
Al-qur‟an dan hadits. Oleh karena itu di anggap tidak sesuai. Meskipun
tujuannya baik. Tetapi sanksi sanksi tersebut tidak dapat meghapuskan
53
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kesalahan orang yang melakukannya. Selain itu dosa kepada allah tidak
dapat ditebus dengan menyembelih atau membayar sejumlah uang.
3. Diharuskan meninggalkan kampung.
Bila ditelusuri, maka sanksi adat yakni harus meninggalkan
kampung sejalan dengan ajaran atau hukum islam. Sebab dalam hukum
islam dan aturan yang menetapkan agar pelaku zina diasingkan kenegeri
lain selama setahun. Akan tetapi perbedaan adalah kalau dalam hukum
islam harus selama satu tahun, sementara dalam sanksi adat di Desa
Sungai Ruan Ulu waktunya tidak di tentukan. Yang jelas tujuannnya
adalah untuk menghindari cemoohan dan memperbaiki nama baik yang
bersangkutan.
Selain itu dapat juga diketahui bahwa hukuman seperti yang
diterapkan di Desa Sungai Ruan Ulu itu juga di berlakukan hampir di
seluruh wilayah negara indonesia. Oleh karena itu, dapat di tegaskan
bahwa menurut pandangan hukum islam, sanksi adat Di Desa tersebut
tidak sesuai dengan ajaran islam. Akan tetapi kita tidak dapat mengatakan
bahwa seluruh masyarakat desa tersebut melakukan kesalahan. Hal ini
disebabkan oleh adanya kondisi tata hukum di indonesia yang
mengharuskan agar setiap warga memberlakukan hukum sesuai dengan
undang-undang dan pancasilah.
Walau demikian, bila di telusuri lebih mendalam akan kelihatan
persesuaian antara antara hukum adat di Desa Sungai Ruan Ulu dengan
hukum islam mengenai pelaku zina, seperti keharusan meninggalkan

kampung, hal ini sejalan dengan hukum islam, meskipun dalam adat Desa
Sungai Ruan Ulu meninggalkan kampung tersebut tidak selama satu tahun
seperti dalam hukum islam. Selain itu, sebenarnya hukum adat di Desa
Sungai Ruan Ulu mempunyai tujuan positif yakni agar para pelaku zina itu
menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.
Dengan demikian, secara ringkas dapat ditegaskan bahwa menurut
konsteks ajaran islam sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Sungai Ruan
Ulu memang tidak sesuai dengan ajaran Al-qur‟an dan hadits. Ini di
sebabkan dasar yang di gunakan bukan Al-qur‟an dan hadits. Tetapi adalah
pertimbangan adat, selain itu juga disebabkan karena bangsa indonesia
secara umum bukanlah bangsa yang berdasarkan agama, tetapi negara
yang di dasarkan kepada pancasila.
Walaupun demikian, bila ditelusuri lebih mendalam akan kelihatan
persesuaian antara hukum adat di Desa Sungai Ruan Ulu dengan hukum
islam mengenai pelaku zina. Seperti keharusan meninggalkan kaampung
halaman, ini sejalan dengan hukum islam, meskipun dalam adat Desa
Sungai Ruan Ulu di nikahkan dan meninggalkan kampung tersebut sesuai
walaupun tidak selama satu tahun seperti dalam hukum islam selain itu
sebenarnya hukum adat di Desa Sungai Ruan Ulu mempunyai tujuan
positif yakni agar para pelaku zina itu menyadari kesalahannya dan tidak
menulagi lagi perbuatannya.
Dengan demikian, secara ringkas dapat di tegaskan bahwa menurut
konteks ajaran islam sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Sungai Ruan Ulu

memang sedikit bersesuai dengan ajaran Al-qura‟an dan hadits Nabi SAW.
Ini di sebabkan dasar yang digunakan bukan dari Al-qur‟an dan Hadits
tetapi adalah pertimbangan adat.
selain itu juga dikarenakan bangsa indonesia secara umum
bukanlah negara yang berdasarkan kepada agama. Tetapi negara yang
didasarkan kepada pancasila sesuai dengan Qo‟-idah-qo‟idah ushul fiqih
yang mengatakan.

Artinya.
“Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum”54
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis bahas dan meneliti mengenai permasalahan sanksi
adat bagi pelaku zina di Desa Sungai Ruan Ulu di tinjau dari hukum islam
dan hukum positif, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian tersebut, antara lain adalah:
1. Proses penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Sungai Ruan
Ulu pada mulanya di awali dengan cara memberikan petuah dan
wejangan kepada masyarakat agar perzinaan itu tidak dilakukan. Akan
tetapi hasilnya tidak memuaskan. Langka selanjutnya diadakanlah
musyawarah desa guna menetapkan sanksi yang akan dikenakan
kepada pelaku zina. Setelah beberapa kali rapat baru disepakati
bnetuk-bentuk sanksi tersebut.
2. Bentuk sanksi adat yang di tetapkan di Desa Sungai Ruan Ulu bagi
pelaku zina ialah diharuskan menikah dan meninggalkan kampung
halaman.
3. Ditinjau dari kontek ajaran islam yang didasarkan kepada Al-qur‟an
dan hadits. Maka dapat dikatakan bahwa semua bentuk sanksi adat
yang di terapkan oleh masyarakat Desa Sungai Ruan Ulu tidak sama
dengan tutunan islam. Namun kita tidak dapat menyelahkan warga
Desa tersebut, karena memang negara indonesia bukanlah negara
islam, sehingga dalam menetapkan sanksi tidaklah di dasari ajaran

islam secara utuh. Yang jelas antara hukum islam dan hukum adat di
Desa Sungai Ruan Ulu mengenai pelaku zina sama-sama bertujuan
agar pelakunya merasa takut dan tidak mengulangi perbuatannya.
4. Di tinjau dari hukum positif yang di katakan zina di dalam kitab
undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 284 perzinaan yang
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan
perempuan yang bukan istri atau suaminya. Dan sanksi bagi mereka
yang melakukan zina di kenakan hukuman sembilan bulan kurungan
penjara. Apabila bujang dan gadis yang melakukan hubungan badan
suka sama suka tidak di kata zina di dalam hukum positif.
B. Saran-saran
1. Adat adalah merupakan suatu kebiasaan secara turun temurun dari
nenek moyang terdahulu, untuk itu perlu kita pelajari supaya
jangan ada sanksi hukum adat yang bertentangan dengan hukum
islam.
2. Dalam mengambil keputusan suatu perkara, bagi pemuka adat,
dengan ketentuan-ketentuan adat yang ada di masyarakat tersebut,
agar mereka hidup rukun aman dan sejaterah.
C. Penutup
Dalam skripsi ini penulis mengakui masih banyak kekurangan
pendapat, terutama dalam sistematika penilisan, untuk itu penulis mohon
ampun kepada allah SWT dan petunjuknya.
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