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MOTTO

ٞ
َّ ُ ٱ َّلزا ِن َي ُة َوٱ َّلز ِاِن فَٱ ۡج ِ ُِلو ْا
ون بِٱ َّ َِّلل
َ ُنُت ت ُۡؤ ِمن
ۡ ُ ُك َ َٰو ِحدٖ ِمۡنۡ ُ َما ِم ْائ َ َة َج ۡ َِل ٖةٖۖ َو ََل تَٱۡخ ُۡذ ُُك ِبِ ِ َما َر ۡٱفَة ِِف ِد ِين ٱ َّ َِّلل ِان ُك
ٞ
َوٱلۡ َي ۡو ِم ٱ ۡل ٓ ِخ ٖۖ ِر َولۡيَشۡ هَدۡ عَ َذاِبَ ُ َما َطا ٓ ِئ َفة ِم َن ٱلۡ ُم ۡؤ ِم ِنني
Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orangorang yang beriman..(An-Nur:2).
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa sanksi adat yang diberikan kepada
pelaku zina di desa Sumber Jaya, bagaimana sanksi bagi pelaku zina berdasarkan
hukum Islam.dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sanksi adat di desa
Sumber Jaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan
(fiel research) yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Berdasarkan
hasil kesimpulan dari penelitian ini pertama sanksi adat yang diberikan kepada
pelaku zina adalah denda beras sebanyak 20 gantang, memotong satu ekor
kambing, kain delapan kabung, selema'-semanis, untuk dimakan bersama lalu
membaca kuluhu tahlil untuk dicuci kampung agar kampung tersebut jauh dari
maksiat dan marabahaya. Yang kedua sanksi hukum islam terhadap pelaku zina
bahwasanya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an telah menetapkan sanksi pelaku
zina berupa hukum rajam dan di dera sebanyak seratus kali dera.Adapun tinjauan
hukum islam terhadap sanksi adat di desa Sumber Jaya sangatlah bertentangan
dengan hukum islam namun tetap mengikuti syara' yang berbunyi syara' mengato
dan adat memakai cara penerapan hukuman bagi pelaku zina ini tentu saja tidak
sesuai dengan hukuman yang ada dalam hukum Islam berdasarkan yang telah
dijelaskan diatas bahwasanya hukuman bagi pelaku zina dalam hukum islam di
rajam dan di dera seratus kali dera, berbeda lagi dengan hukuman yang di
berlakukan di desa Sumber Jaya yakni hanya didenda beras sebnyak 20 gantang
serta selema'-semanis seperti gula,minyak dan sebagainya, kain delapan kabung
beserta memotong seekor kambing lalu dimasak bersama-sama dan dimakan pula
bersama-sama dan membaca kuluhu tahlil agar kampung tersebut bersih dan suci
agar jauh dari maksiat dan marabahaya. dengan hukuman ini agar ada efek jera
bagi pelaku zina maupun yang belum melakukan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di negara Republik Indonesia telah kita ketahui bahwa ada tiga hukum yang
berlaku yaitu hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat.1 Dimana hukum ini
berupa hukum tertulis ialah hukum perundang-undangan sebagai produk lembaga
kenegaraan. dan ada juga berupa tidak tertulis ialah hukum yang tidak di undangkan
seperti hukum adat yang berasal dari tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat secara
turun-temurun, masing-masing daerah mempunyai tradisi atau kebiasaan yang
berbeda pula. Adat atau kebiasaan ini kemudian menjadi hukum adat.2
Dalam Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara laki laki dan perempuan3.

Apabila

terjadinya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan bahwa hukum Islam
memandang setiap hubungan kelamin di luar perkawinan adalah zina dan
mengancamnya dengan hukuman.
Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena
zina merusak sistem kemasyrakatan dan mengancam keselamatannya. Zina
merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan

1

Soerjono Soekanto, Hukum adat Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm

11
2

Yaswirman, Hukum keluarga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 8
Baharuddin Ahmad, Yuliatin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Gaung persada press Goup
2014), hlm 17
3

dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan
kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat yang kukuh dan kuat4
Di mana dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri hukum Islam merupakan
tuntutan hukum yang dijalani oleh banyak halayak ramai atau pun masyarakat luas
dan hukum Islam ini juga merupakan suatu hukum yang hidup, karena ia
menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya
sendiri, hukum Islam terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti
hidup itu sendiri.5
Karena Hukum Islam sangat berperan penting dalam kehidupan
bermasyarakat dalam hal ini tercantum dalam Al-Qur’an atau hadist yang
menjelaskan mengenai haramnya perzinahan baik zina dalam bentuk sudah
menikah maupun belum menikah. Sehingga masyarakat Negara Republik
Indonesia yang mayoritas muslim sangat di wajibkan taat kepada ketentuan yang
berlaku apabila tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Hadist adapun
ketaatan terhadap suatu ketentuan Negara tersebut dapat kita baca dalam surah AlMaidah ayat: 48 yang berbunyi:

َو َٱ َنزلۡنَا ٓ ال َ ۡي َك ٱلۡ ِكتَ َٰ َب بِٱلۡ َح ِق ُم َص ِد ٗقا ِل َما ب َ ۡ َني يَدَ يۡ ِه ِم َن ٱلۡ ِكتَ َٰ ِب َو ُمهَ ۡي ِمنًا عَلَ ۡي ِ ٖۖه فَٱ ۡح ُُك بَيۡۡنَ ُم ِب َما ٓ َٱ َنز َل ٱ َّ ُ َّٖۖلل َو ََل تَت َّ ِب ۡع
ِ
)٤٨:َٱه َۡوا ٓ َء ُ ُۡه َ َّعا َجا ٓ َءكَ ِم َن ٱلۡ َح ِّۚ ِق (املائدة
Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
4
5

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (sinar grafika Jakarta: 2005). hlm 3
Soepomo, Bab-bab tentang hukum islam,(Jakarta:Pradnya paramita 1983). hlm 7

diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain
itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. 6
Masyarakat hukum Adat atau masyarakat Islam adalah komunitas manusia
yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam
hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang
benar-benar hidup karena diyakini dan dianut dan jika dilanggar pelakunya
mendapat sanksi dari penguasa adat.
Adapun pengertian Adat itu bukanlah bahasa jambi, dan bukan pula bahasa
Indonesia, tetapi adalah berasal dari Bahasa Arab" " العادةyang mempunyai
pengertian “kebiasaan” Secara harfiah adat mempunyai arti suatu kebiasaan yang
terjadi berulang kali tetapi tidak mengalami perubahan pada sifat dan zatnya,
Hukum adat juga merupakan suatu peraturan yang di terapkan dalam keputusankeputusan yang penuh wibawa dan di patuhi dengan sepenuh hati7
Dapat diketahui bahwa peneliti berdomisili tempat dimana suatu masyarakat
mempunyai kebiasaan atau perilaku tersendiri. didesa Sumber Jaya setiap
palaksanaan sanksi adat baik itu berbentuk pelanggaran atau kejahatan yang
mengganggu ketentraman dalam suatu masyarakat yang berupa perzinahan, atau
kekerasan dahulunya selalu diberi sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku,
tetapi sekarang hukum Adat yang ada bahkan tidak pernah diberlakukan lagi, ketika

6

QS.Al-Maidah:48
Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, (PT. Pradnya Paramita Jakarta: Tahun 1991)
hlm 16
7

ada nya perzinahan ditengah masyarakat, penanganan terhadap pelaku zina tidak
diberlakukan kembali secara efektif.
Kenyataaan-kenyataan ini sebenarnya jelas memperkuat pandangan syariat
Islam, bahwa zina bukan hanya urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan
individu semata-mata, melainkan juga mempunyai dampak negatif bagi
masyarakat.8 Apalagi sanksi tersebut tidak di jalani lagi sesuai dengan adat yang
ada.
Adapun bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku zina yaitu
dengan diadakannya "cuci kampung" atau hukum kampung. Hukumannya yaitu (di
nikahkan) memotong seekor kambing, didenda beras 20 gantang kain putih 8
(delapan) gabung selema'-semanis.9 Ada juga dinamakan "hukum lamo" atau
hukum agamo ialah hukum yang bertiru bertauladan, besesap berjerami, bertunggul
pemerasa, junjung lagi hidup lagi di panjat, titian terbentang lagi di titi, jala yang
berambah yang di turut, baju berjahit yang di pakai.
Yang kedua yaitu hukum "bergamo-gamo" hukum yg berdampingan dengan
agamo islam dan hukum yang artinya sesuatu keputusan atau hukum yang kita
jatuhkan dengan cara "agak-agak kareno yang cerdik itu berkuaso kepado anak
buah keponakannyo", karena ia berkata dulu sepatah, berjalan dulu selangkah orang
lain tidak terkadah di mato hari, idak tetepik dimato pedang maka ia menjatuhkan
hukuman dengan pikiran sendiri.

8
9

Ahmad Wardi Muslich, Hukum pidana islam, ( Sinar Grafika Jakarta:2005). hlm 5
Wawancara dengan bapak Nazmudin,Ketua adat desa Sumber Jaya, 15 April 2018

Yang ketiga hukum "karnu" yaitu keputusan dalam hukuman ini adalah
disebabkan "ado udang di balik batu" kesalahan yg kecil keta adat buat besar.
Artinya ada maksud yang tertentu. ada pedang di sebalik rimbo, ado nasi di sebalik
kerak, walaupun kawat yang dipilin ikan yang di laut yang diadang. Ke empat
hukum besamo-samo yaitu keputusan yang di buat secara bersamo-samo dalam
suatu kerapatan, seperti seloko yang sering kito sebutkan “Bulat air dek pembuluh,
bulat kato dek mufakat, lah seciap bak ayam, lah sedencing bak besi, lah sedekak
bak batu, kok kilirlah serangkul dayung, kok kemudiklah serentak satang” oleh
karena itu hukum bersamo ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa .10
Dapat dikemukakan bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang,
apakah ia seorang raja dan/ hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih, oleh
karena itu bila seseorang terbukti melakukan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka
hukuman itu di jatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status
sosial11
Firman Allah Dalam Surah An-Nuur 2:

ٞ
َّ ُ ٱ َّلزا ِن َي ُة َوٱ َّلز ِاِن فَٱ ۡج ِ ُِلو ْا
ون بِٱ َّ َِّلل َوٱلۡ َي ۡو ِم ٱ ۡل ٓ ِخ ٖۖ ِر
َ ُنُت ت ُۡؤ ِمن
ۡ ُ ُك َ َٰو ِحدٖ ِمۡنۡ ُ َما ِم ْائ َ َة َج ۡ َِل ٖةٖۖ َو ََل ت َٱۡخ ُۡذ ُُك ِبِ ِ َما َر ۡٱفَة ِِف ِد ِين ٱ َّ َِّلل ِان ُك
ٞ
)٢:ني (النور
َ َولۡيَشۡ هَدۡ عَ َذاِبَ ُ َما َطآئِ َفة ِم َن ٱلۡ ُم ۡؤ ِم ِن
Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah setiap
orang dari keduanya serratus kali dera, dan janganlah belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.
Jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah

10
11

Wawancara dengan bapak Nazmudin, ketua adat desa sumber jaya, 12 mei 2018
Ahmad Muslich Wardhi, hukum pidana islam, (Sinar Grafika Jakarta: 2005) hlm

(pelaksanaanya) hukuman mereka di saksikan oleh sekumpulan orangorang yang beriman".12
Penerapannya berdasarkan ayat al-Qur'an diatas, dan dengan melakukan
Hukum kampung dengan menghukum pelaku zina berupa memotong satu ekor
kambing, denda beras 20 gantang, dan kain 8 (delapan) gabung. Lalu
mengumpulkan ninik mamak tuo-tuo tengganai untuk makan bersama yang di
adakan di rumah kepala adat. agar suatu desa akan merasa bersih dari maksiat
maupun mara bahaya. dengan cara inilah agar ada efek jera bagi pelaku zina dan
yang belum melakukan agar tidak melakukan hal yang sama.
Kendalanya di karenakan tidak adanya suatu bukti atau saksi bagi pelaku zina
karena itulah tidak terlaksananya hukuman bagi pelaku zina dan juga si pelaku tidak
mengakui perbuatannya dan diantara kedua belah pihak juga saling suka sama suka,
lalu mereka menikah tanpa ada hukuman, bisa juga si saksi diberi uang agar tidak
mengakui apa yang mereka lihat dengan mata kepalanya sendiri, dengan itulah sulit
untuk diterapkan.
Pada hakikatnya dalam hukum Islam melarang keras adanya perbuatan zina,
yang bahkan dapat menimbulkan tingkat kemudharatan karena zina merusak sistem
kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya13
yang lebih buruk terlebih lagi penanganan terhadap pelaku zina di desa
sumber jaya kecamatan kumpeh ulu tidak di berlakukan kembali sesuai dengan
aturan adat yang berlaku. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengadakan

12
13

QS.An-Nuur :2
Ahmad Wardi Muslich, Hukum pidana islam (Jakarta:sinar grafika 2005) hlm 4

penelitian yang berjudul “Penerapan sanksi Hukum Adat Terhadap pelaku zina
ditinjau dari hukum Islam”
A. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis ceritakan maka, muncullah
pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian proposal ini yaitu:
1. Apa sanksi adat bagi pelaku zina di desa Sumber Jaya?
2. Bagaimana sanksi zina berdasarkan Hukum Islam?
3. Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di desa Sumber Jaya?
B. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang
menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang
telah penulis buat sebelumya, maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya
membahas mengenai “Penerapan sanksi adat di desa Sumber Jaya ditinjau dari
hukum islam pada masa kepemimpinan adat desa tahun 2017.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Ingin mengetahui sanksi adat bagi pelaku zina didesa Sumber Jaya
kecamatan kumpeh ulu kabupaten Muaro Jambi.
b. Ingin mengetahui sanksi bagi pelaku zina berdasarkan Hukum Islam.
c. Ingin mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sanksi adat didesa
Sumber Jaya.
2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada
masyarakat khususnya bagi masyarakat di Desa Sumber Jaya Kecamatan
kumpeh Ulu dalam hal perzinahan.
b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan
penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya
studi hukum keluarga.14

c. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak
terutama bagi alim ulama dan masyarakat pada umumnya di desa Sumber
Jaya kecamatan kumpeh ulu.
d.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang tinjauan
hukum Islam terhadap pelaku zina di desa Sumber jaya kec. kumpeh ulu.

14

Ishaq, Metode Penelitian Hukum. Kerinci : Stain Kerinci Press, 2015. hlm 133
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D. Kerangka Teori
a. Kerangka Teoritis
Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu
kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa
setiap penelitian haruslah di sertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.15
i. Teori Living Law
Teori yang didasarkan pada kerangka teori hukum sebagai proyek. Teori
hukum sebagai proyek adalah suatu penggambaran bahwa hukum itu harus
dinamis. Hukum yang demikian merupakan sesuatu yang harus diwujudkan
untuk mencapai keadilan dan legitimitas menuju ke hukum yang optimal, yang
berorientasi pada nilai-nilai dan asas-asas hukum sebagai ukuran untuk praktik
hukum.16
ii.

Teori Maqashid al-Syariah
Secara etimologis, maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid

yang merupakan bentuk plular dari kata maqshad; masdar mimi, derivasi dari akar
kata qasada.Al-qasdu dan Al-maqsad bermakna sama, yaitu; asal, tujuan sesuatu,
jalan yang lurus (istiqomah), adil, tengah-tengah dan tidak berlebihan.
Sementara kata al-syari’ah berarti; agama, manhaj, jalan, cara hidup.
Sedangkan secara terminologis maqashid mempunyai arti menghendaki sesuatu
yang berpegangan teguh keapadanya (iradah al-syai wa al-azm alaihi) dan kata

15
16

Ishaq, Metode penelitian Hukum. (Jakarta; STAIN kerinci: IV 2015 ),hlm 321.
Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 86-8
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syari’ah berarti apa-apa yang di tentukan Tuhan kepada hamba-nya melalui
perantara nabinya.17
iii. Kerangka Konseptual
a. Defenisi Penerapan
Penerapan adalah hal, cara, hasil atau sebuah tindakan yang dilakukan baik
secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang
telah di rumuskan.
b. Definisi Sanksi hukum
Menurut Black’s law dictionary, sanctioan (sanksi) adalah “a penalry or
coercive measure that result from failure to comply with a law,rule, or order (a
sanction for discovery abuse)” sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang di
hasilkan dari kegagalan. Dapatlah di simpulkan bahwa hukum berkaitan dengan
sanksi. Pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa di dalam
sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan apabila larangan itu di
langgar, maka dapat menimbulkan sanksi, sanksi hukum itu bersifat memaksa, hala
ini bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena di
anggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut
dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan di kenakan terhadap seseorang
dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

17

Hasbi Umar, Filsafat hukum islam kontemporer, (Medan: perdana publishing,2016) hlm 5
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c. Landasan Hukum Pelaku Zina
Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam
pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang
perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan.18
Para fuqaha (Ahli hukum Islam) mengartikan Zina, yaitu melakukan
hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina
wanita yang dinyatakan haram disamping iti syariat Islam terdapat suatu kaidah
yang berbunyi:
"Setiap yang mendatangkan haram kepada haram maka hukumnya adalah haram19
Persetubuhan yang di anggap zina adalah persetubuhan dalam farji
(kemaluan). Ukurannya adalah apabila kmaluan (hasyafah) telah masuk ke dalam
farji walaupun sedikit juga di anggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara
zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya
tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggema.
dan atas dasar syahwat Allah Swt berfirman dalam surah Al-isra’ (17) ayat 32:
) ١٧:(الارسٱٓء

َو ََل تَ ۡق َربُو ْا ٱ ِلز َ َ ٖۖٓن انَّهُۥ ََك َن فَ َٰ ِحشَ ٗة َو َسا ٓ َء َسب ِٗيٗل
ِ

Artinya: "Dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya, zina itu
suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."20

18

Abdurrahman Doi, tindak pidaa dalam Syariat Islam, (Jakarta Rineka Cipta, 1991), hlm.31
Ahmad Wardi Muhlich,Hukum Pidana Islam,(Jakarta:sinar Grafika 2005) hlm 9
20
Q.s Al-isra' : (17) ayat 32
19
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d. Pengertian Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama
Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu
dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak di ketahui
persis maknanya. Mengenai hukum yaitu seperangkat norma yang mengatur
tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu
berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun
peraturan atau norma yang di buat dengan cara tertentu dan di tegakkan oleh
penguasa.21
Hukum Islam juga mempunyai beberapa istilah atau nama yang masingmasing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut, setidaknya
ada empat nama yang sering di kaitkan kepada hukum Islam, yaitu syari’ah,fiqih,
hukum syarak, dan Qanun.22
Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy adalah koleksi daya
upaya Fuqaha’ dalam menerapkan shari’ah Islam sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.Definisi ini lebih mendekati makna fiqih. Dalam Islam, Hukum adalah
menetapkan sesuatu atas sesuatu (istbatu syai’in). Secara ringkas berarti ketetapan
Hans Kelsen mendefenisikan hukum sebagai sesuatu tatanan perbuatan manusia.
Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang
di pahami melalui sebuah sistem oleh karena itu, hukum bukan hanya peraturan dan

21
22

Mohammad Daud Ali, Hukum islam (Jakarta:PT Raja Grapindo persada 2006) hlm 43
Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum islam kontemporer (Jakarta:sinar Grafika 2009) hlm 1
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perbuatan manusia serta semata-mata tatanan dan tuntutan hukum di dalamnya
terdapat peraturan untuk di taati dengan cara melaksanakan atau meninggalkan
perbuatan tertentu demi kemaslahatan hidup manusia.23
e. Tempat / Lokasi penelitian
Sumber Jaya adalah sebuah desa Kecamatan kumpeh ulu Kabupaten Muaro
jambi Provinsi Jambi, yang berada di daratan, dan terletak diantara perbatasan
Sebelah utara dengan teluk raya, sebelah timur dengan arang-arang dan sipin teluk
duren batas selatan dengan arang-arang dan batas barat dengan tarikan. Daerah ini
juga berkembang pesat di sektor pertaniannya, dan dalam hal ini dapat dibuktikan
karena sebagian besar masyarakat di Sumber jaya ini bekerja sebagai petani
Sawit.Terdapat beberapa suku yang menetap dan tinggal di daerah ini antara lain:
Melayu (suku asli), Jawa, dan palembang.
E. Tinjauan Pustaka
Untuk mendukung penelitian yang lebih integral seperti yang telah
dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk
melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih
mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.
Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Asy’ari IAIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi Fakultas Syariah, Nim: SA. 100 007, dengan judul skripsi “Cuci
kampung bagi pelaku zina di tinjau dari hukum Islam”. Skripsi ini lebih menitik

23

5

Hasbi Umar, Filsafat Hukum Islam Kontemporer, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm
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beratkan hanya kepada pelaku zina dipulau betung dengan sanksi yaitu dengan
membeli seekor kambing untuk menebus atas perbuatannya, mengumpulkan ninik
mamak tuo-tuo tengganai untuk makan bersama . Sedangkan pembahasan yang
disusun oleh penulis lebih menekankan kepada di nikahkan dan didenda berupa
beras 20 gantang seekor kambing dan kain 8 (delapan) gabung.24
Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Suherna, IAIN Sultan Thaha
Saifuddin Jambi Fakultas Syariah, NIM: SA 050718, dengan judul skripsi “Status
anak zina menurut Ibnu Taimiyyah”. Skripsi ini lebih menitik beratkan pada status
anak zina yang tidak mempunyai hubungan Nasab dengan ayah zinanya. Sehingga
tidak ada hak diantara keduanya. Agar seorang anak tidak mengalami goncangan
karena gelar sebagai anak zina maka sebaiknya orang yang berzina menikahi
seorang wanita yang ia zinai selama hal itu bisa ia lakukan. Karena selama ini
kebanyakan orang yang berzina tidak mau bertanggung jawab terhadap
perbuatannya itu karena merasa malu dan ia tidak mau menanggung aib yang telah
ia lakukan secara sadar tersebut. Dengan adanya peraturan ini niscaya setiap orang
akan berhati-hati terhadap perbuatan zina, minimal ia tahu dan mengakui bahwa Si
A adalah anaknya walaupun dari zina.25
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurpriadi, UIN Sunan
Kalijaga Yokyakarta, NIM: PMH 11360013 dengan judul skripsi "Sanksi bagi
pelaku perzinahan yang telah menikah menurut hukum islam dan hukum adat (Studi

24
Asy'ari, "Cuci Kampung Bagi Pelaku Zina di Tinjau dari Hukum Islam" Skripsi IAIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2014).
25
Suherna, "Status Anak Zina Menurut Ibnu Taimiyyah" Skripsi IAIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, (2015)
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kasus yang terjadi di desa Rantau Tenang kecamatan pelawan kabupaten
Sarolangun Jambi ". Skripsi ini lebih menitik beratkan pada hukuman kepada
pelaku zina dengan membayar denda serba seratus dan serba dua puluh serta
selema'-semanis dengan diadakan cuci kampung bertujuan agar ada efek jera bagi
yang melakukan zina dan baik yang belum melakukan. Sedangkan pembahasan
yang disusun oleh penulis lebih menekankan kepada penerapan hukumannya
berupa memotong seekor kambing, denda beras 20 gantang, selema'-semanis dan
makan bersama di rumah kepala adat membaca kuluhu tahlil agar desa tersebut jauh
dari maksiat dan marabahaya.26

26
Muhammad Nurpriadi, " Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan yang telah menikah menurut
Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus yang terjadi di desa Rantau Tenang kecamatan
Pelawan kabupaten Sarolangun Jambi " Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016)
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BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di desa Sumber Jaya kecamatan
kumpeh ulu kabupaten Muaro Jambi. Terkait dengan penelitian ini penulis ingin
mengetahui penerapan bagi pelaku zina dan kendala maupun upaya yang dihadapi
oleh penegak hukum adat kepada pelaku zina di desa Sumber Jaya. Mengingat dan
menimbang segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada peneliti, baik secara
waktu, tenaga, moril, dan materil, maka penelitian ini dilakukan selama 4 bulan
yaitu mulai dari bulan 09 April-09 Juli 2018.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah Normatif Empiris, pada
penelitian hukum yang empiris, hukum dikonsepkan sebagai pranata empiris yang
secara riil dikaitkan dengan variable-variabel empiris lainnya.penelitian empiris
menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian di lanjutkan
dengan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian penelitian hukum
yang sosiologis tetap bertumpu pada premis Normatif.27
C. Jenis dan sumber data
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan
menjadi dua bagian, yaitu data lapangan/studi lapangan (data primer), dan data
kepustakaan (data sekunder).

27

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta:PT.Raja
Grafindo Persada,2008), hlm 133.

17

1. Jenis Data
Jenis data yang di ajukan dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Data primer
adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang di gunakan dalam
karya ilmiah secara langsung dengan wawancara kepada perangkat desa, lembaga
adat yang berupa pertanyaan sebagai data pokok yang penulis gunakan.
b. Data sekunder
adalah data atau sejumah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau
melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber
lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua,
ketiga, dan seterusnya.28
Sumber data sekunder ini dapat juga berupa buku-buku sekunder seperti data
yang di ambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah
yang di teliti.
D. Unit Analisis
Unit nalisis merupakan subjek dari penelitian, dalam penelitian ini unit
analisisnya adalah masyarakat Desa Sumber Jaya yang terdiri dari :
Tabel II
Wawancara Penelitian Di Desa Sumber Jaya tahun 2018
No.

28

Nama

Sebagai

1

Nazmudin

Ketua Adat

2

Marzuki

Tokoh Adat

3

Rasidi

Tokoh Masyarakat

Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi Revisi, (Jambi: Syariah Press, 2012) hlm

34-35.
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4

Nasir

Kepala Desa

5

Abdul Muin

Imam Masjid

6

Idrus

Tokoh Agama

Tabel II
Jumlah Pertahun Pelaku Zina Desa Sumber Jaya

E.

No

Tahun

Jumlah

1

2013

1 orang

2

2014

2 orang

3

2015

1 orang

4

2016

2 orang

5

2017

1 orang

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang di gunakan Untuk

mengumpukan data dan fakta mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh
data dan fakta penelitian, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai, jadi
teknik yang digunakan oleh penulis antara lain:
1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi
Dengan demikian untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan
penelitian, maka penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (library
research) dan penelitian lapangan (field research).Jadi, dalam penelitian ini
digunakan tiga instrument pengumpulan data, yaitu :
1. Wawancara

19

Wawancara merupakan proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau
lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
Pewawancara (interviewer) adalah pengumpul informasi.29
Instrument ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan
sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen.
Wawancara

yang digunakan bersifat bebas terpimpin dalam hal ini

pewawancara sudah menyusun inti pokok pertanyaan yang akan diajukan.30
Data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh
peneliti secara lansung dari informan yang bermanfaat untuk menjawab
persoalan penelitian diatas.Wawancara akan dilaksanakan di desa Sumber jaya
Kec. Kumpeh ulu.. Subjek yang akan diwawancara dikhususkan kepada
masyarakat desa sumber jaya yang terdiri dari:
a. Kepala Desa Beserta Perangkat
b. Pemuka Adat
c. Tokoh-Tokoh Masyarakat
d. Tokoh-Tokoh Agama
2. Observasi
Observasi dalam penelitian ini adalah instrument untuk mendapatkan data
utama.Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non
partisipasi. Kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat dan selama proses

29

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta;STAIN kerinci: IV 2015 ), hlm 181.
Ibid. hlm 39.

30
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observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan
data kembali.31
Atau wawancara dan kusioner, dengan wawancara dan kusioner ini selalu
berkomunikasi dengan orang, maka observasi ini tidak terbatas pada orang.
Melalui observasi peneliti dapat mengadakan pengamatan langsung kondisi adat
istiadat dan bagaimana pelaksanaan maupun penerapan sanksi hukum yang di
berikan kepada pelaku zina di Desa Sumber Jaya.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu alat yang di gunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis
yang isinya merupkan setiap pertanyaan tertulis yang di susun oleh seseorang
atau lembaga untuk keperluan pengujian dan suatu peristiwa.32
Lembaga yang berkenaan dengan penelitian ini, dan penelitian ini dapat
mengambil berbagai data yang berkenaan dengan :
a. Historis dan Geografis
b. Struktur Organisasi dan Pemerintahan
c. Sarana dan Prasana
Masyarakat

31

Ibid. hlm 38.
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung:Bandar Maju
2002),I, hlm 86.
32
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F. Teknik Analisis data
Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan teknik analisis
kualitatif yang tersusun dati pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data,
verifikasi kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
Pengungumpulan data adalah mengumpulkan data yang di peroleh di
lapangan tempat penelitian baik berupa catatan, gambar, photo dan dokumen
lainnya.
2. Reduksi Data
Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang kasar
muncul dari catatan-catatan lapanagan.
3. Penyajian Data
Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari
reduski data yang kemudian di sajikan dalam laporan yang sistematis dan
mudah di pahami.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Kegiatan analisis menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan
pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari
arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-

22

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang
mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.33
G. Sistematika penulisan
Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang secara garis besarnya dapat di uraikan
sebagai berikut :
BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka
teori, tinjauan pustaka.
BAB II: Pada bab ini penulis mencantumkan metode penelitiannya terletak pada
bab ini yang terdiri pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, unit
analisis, instrument pengambilan data, teknik analisis data, serta
sistematika penulisan.
BAB III: Gambaran umum desa Sumber Jaya kumpeh ulu yang berisikan aspek
geografis, letak geografis,aspek demokrafis, sosial ekonomi.
BAB IV: Dalam bab ini peneliti akan mencantumkan pembahasan mengenai sanksi
adat bagi pelaku zina, sanksi zina menurut hukum islam, tinjauan
hukum Islam terhadap sanksi adat di desa Sumber Jaya..

BAB V: Merupakan bab kesimpulan dan saran yang memuat kesimpulan dari
hasil penelitian yang di lakukan serta saran-saran dan penutup.
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Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Metode dan Praktek. (Jakarta: Bumi
Aksara, 2003), hal.211.
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BAB III
GAMBARAN UMUM DESA SUMBER JAYA
KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
A. Aspek Geografis
1. Sejarah
Sumber Jaya merupakan sebuah desa yang terletak didaerah kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, desa Sumber Jaya, merupakan kampung
melayu mayoritas Beragama Islam, yang mana desa ini mempunyai jarak 23 KM
dari jalan Provinsi. Masyarakat desa Sumber Jaya ini mata pencariannya dengan
bertani, tanah yang di gunakan cukup luas, masing masing masyarakat bertani
dengan tanah yang telah di tetapkan di samping bertani juga ada yang bekerja di
sebahagian PT sawit Namun PT ini sendiri bukanlah milik desa sumber jaya.
Sejarah terbentuknya desa Sumber Jaya, adalah semenjak dari ninik moyang
dahulu desa ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pemetung, pedataran, pebatasan.
sejak tahun 1977-1988 desa ini telah berubah nama menjadi desa Sumber Jaya.
Namun adat istiadat tetap mengikuti nenek moyang dahulu, sebab desa ini apabila
di pecahkan maka setiap masing masing tidak mau bersatu dan selalu berpecah bela.
Setelah itu semua masyarakat bermusyawarah agar desa ini jaya dan tak akan
terpecah bela lagi Dinamakanlah desa Sumber Jaya. Berbeda dengan nama desa
yang sebelumnya mungkin mempunyai sejarah yang sangat berarti namun banyak
yang tidak mengetahui tentang hal itu. Desa ini juga mempunyai perbatasan dari
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timur yaitu teluk raya. dan arah barat perbatasannya dengan tarikan. batas sebelah
timur arang-arang dengan sipin teluk duren dan batas selatan arang-arang.
B. Letak Geografis
1. Luas Wilayah
Desa Sumber Jaya merupakan desa terkecil. Luas wilayahnya 3,257,19.
KM. yang di huni hanya sekitar 1448 jiwa Desa Sumber Jaya ini jauh dari
ibukota dapat di gambarkan sebagai berikut:
a. Jarak Desa Sumber Jaya dengan provinsi jambi 23 Km
b. Jarak Desa Sumber Jaya dengan Kecamatan 18 Km
c. Jarak Desa Sumber Jaya dengan Kabupaten 57 Km
2.

Batas Wilayah
Batas Wilayah Desa Sumber Jaya kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro

Jambi provinsi tidaklah di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan daerah
maupun ketentuan dari perangkat pemerintah yang ada di wilayah ini sebagaimana
wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ketentuan batas wilayah ini sebagaimana
wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.
Ketentuan batas wilayah ini juga tidak di tentukan berdasarkan negara yang
menjadi penjajah di daerah ini pada zaman dahulunya, akan tetapi penetapan batas
wilayah di desa Sumber Jaya di tetapkan oleh pemangku adat setempat.
Mengenai batas wilayah Desa Sumber Jaya adalah sebagi berikut :
a. Batas Sebelah Utara dengan teluk raya
b.Batas Sebelah timur dengan arang-arang dan sipin teluk duren
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c.Batas selatan dengan arang-arang
d.batas barat sungai terap dengan tarikan34
3. Iklim
Keadaan Iklim didesa Sumber Jaya kecamatan kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi udaranya panas, dan juga tidak terlalu panas rata rata suhunya di
atas 27 C dan mempunyai kelembapan sekitar 91%35
4. Sumber Daya Air
Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
memiliki sumber daya air yang cukup banyak, karena dilalui oleh aliran sungai,
disamping itu masyarakat desa Sumber Jaya memiliki sumber daya air yang
berasal dari Sumur yang dibuat oleh pemerintah.
5. Jumlah Desa
Sedangkan Jumlah desa yang ada didesa Sumber Jaya kecamatan kumpeh ulu
kabupaten Muaro Jambi semenjak tahun 1977-1988 di mekarkan Tebagi menjadi
tiga bagian yaitu pebatasan, pemetung, pedataran, setelah itu disatukan lagi
semenjak tahun 2002 Menjadi satu desa yaitu:
a. Desa Sumber Jaya
Adapun Desa di atas adalah bentuk pecahan menjadi satuan Jumlah penduduk
berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk Laki-Laki 760 jiwa dan penduduk
perempuan 688 jiwa. Beradasarkan data di atas dapat penulis simpulkan, bahwa di

34

Nasir, Kepala Desa Sumber jaya, .(data kantor desa). 12 mei 2018
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desa sumber jaya di lihat dari jenis kelamin perempuan dan jenis penduduk lakilaki”Dengan perincian seperti table di bawah ini:
C. Aspek Demokrafis
2. Penduduk, pendidikan dan mata pencarian
1. Penduduk
Menurut data jumlah penduduk di desa sumber jaya sebanyak 1,448 Jiwa.
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki 760 jiwa
dan penduduk perempuan 688 jiwa. Berdasarkan data di atas dapat penulis
simpulkan, bahwa di desa sumber jaya di lihat dari jenis kelamin lebih banyak
penduduk berjenis kelamin Laki-Laki dari pada penduduk berjenis kelamin
perempuan.”dengan perincian seperti table di bawah ini
Tabel I
Jumlah Penduduk Desa Sumber Jaya Menurut Jenis Kelamin

No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Laki-Laki

760 Jiwa

2

Perempuan

688 Jiwa

3

Jumlah

1448 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Sumber Jaya
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk didesa Sumber Jaya
kecamatan kumpeh ulu kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebanyak 1448
jiwa. jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk
perempuan. laki-laki 760 jiwa sedangkan Jumlah penduduk perempuan 688 jiwa.
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2. Pendidikan
Pendidikan masyarakat desa sumber jaya hanya sampai tingkat SD dalam
artian tingkat pendidikan masih rendah Namun, ada juga sebagian berpendidikan
tinggi. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu mahasiswa STAI Ma’arif
kabupaten Muaro jambi ( Husaini Usman ) mengatakan bahwa pada umumnya
tingkat pendidikan masyarakat desa sumber jaya ini masih sangat rendah yaitu
pendidikannya hanya pada tingkat SD,SMP, dan SMA, dari 90% hanya 56% ada
sebagian yang menyambung ke perguruan tingkat tinggi.
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sisahnya hanya

menyelesaikan tingkat SD,SMP, dan SMA.
Dikarenakan desa Sumber Jaya ini sangatlah kecil pendapatannya, dengan
sulitnya mata pencaharian inilah mengakibatkan tingkat pendidikan hanya sebatas
SMA, pendapatan masyarakat desa Sumber Jaya ini kebanyakan hanya berkebun
kecil-kecilan, tetapi ada juga sebagian menghasilkan buah sawit perbulannya.
Ekonomi didesa ini sangatlah tidak memungkinkan untuk menyambung ke
perguruan tinggi. Hanya saja cukup untuk makan sehari-hari. Tidak mencukupi
untuk meneruskan pendidikannya ke tingkat pergurua tinggi. Kebanyakan Mampu
hanya pada tingkat pendidikan SMA.
Penulis juga mewawancarai salah satu dari masyarakat desa sumber jaya
(yani) 28 tahun, dia mengatakan bahwa pendidikan sangatlah penting namun
sebagian besar perguruan tinggi sangatlah besar peluang untuk mendapatkan kerja

36

Wawancara, Husaini Usman.(Masyarakat Desa Sumber Jaya). 15 April 2018
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yang lebih baik namun, terkadang perguruan tinggi/PNS juga bisa terkalahkan oleh
seorang petani dan pengusaha besar37
Untuk lebih jelasnya presentase pendidikan Desa Sumber Jaya
Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi dapat di lihat pada table berikut :
Tabel II:
Tingkat Pendidikan Desa Sumber Jaya
Tingkat
Pendidikan

NO

Jumlah

1

SD

31 orang

2

SMP

23 orang

3

SLTP

23 orang

4

SLTA

30 orang

5

DIPLOMA

3 orang

6

S-1

10 orang

7

Lansia Buta Huruf

69 0rang

Sumber:kantor Desa Sumber Jaya
Tabel III :

Sarana Pendidikan Di Desa Sumber Jaya
No

Nama Tinkat Sekolah

1

Paud

2

2

Madrasah Nulutholibin

1

3

SD N.43/IX Pemetung

1

Jumlah

4

Sumber: Kantor Desa Sumber Jaya

37

Jumlah

Wawancara, syafrudin (perangkat Desa Sumber Jaya).
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Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah yang ada di Desa
Sumber Jaya ini sangatlah Minim, Sedangkan SMP,SMA tidak ada di desa Sumber
Jaya. Jadi rendahnya tingkat pendidikan bukan karena mereka bermalas-malasan
untuk sekolah karena faktor Ekonomilah yang tidak memadai untuk melanjutkan
ke perguruan tinggi di desa Sumber Jaya ini.
D. Aspek Ekonomi
3. Mata pencarian
Pertumbuhan Ekonomi masyarakat Desa Sumber Jaya mata pencariannya
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berkehidupan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari, adapun mata pencaharian dan jenis pekerjaan di Desa
Sumber Jaya mayoritas bermata pencarian kebanyakan sebagai petani Nelayan dan
Buruh, sebagian juga sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Tabel IV
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Sumber Jaya

No

Profesi

Jumlah

1

Petani

800

2

Pedagang

30

3

Nelayan

60

4

Pegawai Negeri

50

5

Buru

100

6

Tukang

80

7

Jasa

8

31

8

Tidak/Belum bekerja

320

Jumlah

1.448
Sumber : Kantor Desa Sumber Jaya

4. Agama
agama ialah anutan/ajaran yang dianut oleh suatu masyarakat. Penduduk
desa Sumber Jaya mayoritas beragama Islam, tidak ada yang Kristen, kemudian
sarana peribadatan di desa Sumber Jaya terdiri dari 2 (dua) masjid dan 3 (tiga)
musholla.
Tabel V
5. Keadaan sarana peribadatan
NO

Sarana & Prasarana

Jumlah

1

Masjid Al Hidayah
Sumber Jaya

2

2

Surau desa Sumber Jaya

3

Jumlah

5

Sumber Kantor Desa Sumber Jaya

Desa Sumber Jaya merupakan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh
kepala desa, setelah kepala desa dipimpin oleh ketua adat dan pegawai syara' kepala
desa dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh kepala adat dan pegawai syara'.
Kepala adat dalam melaksanakan tugasnya juga tidak berdiri sendiri, tetapi
juaga dibantu para orang cerdik yang dipercayai oleh kepala desa, alim ulama'
pegawai syara' dan tokoh-tokoh masyarakat desa Sumber Jaya. Lembaga-lembaga
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kemasyarakatan desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi provinsi jambi terdiri dari :
1. Kepala Desa
Kepala desa merupakan pemerintah desa yang dipilih oleh masyarakat
desa Sumber Jaya dengan cara pemilu raya. Kepala desa dalam melaksanakan
tugasnya dan kewajibannya dibantu oleh sekretaris desa, staf desa lainnya, elit
adat dan pegawai syara'.

33

Tabel VI
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SUMBER JAYA
BPD

KEPALA DESA

M. YUNAN

NASIR
SEKRETARIS DESA
DEDDY GUSMAN

KADUS III
MUSTARDI

KAUR
PEMERINTA
HAN

KAUR
PEMBANGU
NAN

IBRAHIM

SYAFRUDI
N POHAN

KADUS I

KADUS II

KAUR

HENDRA

LENI

UMUM

KETUA RT.01
AHMAD FAUZI
KETUA RT. 02
TARMIZI

KETUA RT.03
HERMANTO
KETUA RT. 04

GUNAWAN
KETUA RT. 07
TUROHAMD
AN

TOYIB
KETUA RT. 05
ZULKARNAIN

TOYIB
KETUA RT. 06
CANDRA. N

( Dokumentasi Kantor Kepala Desa Sumber Jaya, Tanggal 13 April 2018 )
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Tugas kepala desa dan tanggung jawabnya terhadap segala bentuk
pelaksanaan pemerintahan desa. Fungsi kepala desa sebagai berikut:
a.

Melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah
tangga desa.

b.

Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa.

c.

Melaksanakan pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di
desa dan melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat.

d.

Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya. Dalam melaksanakan
tugasnya kepala desa bertanggung jawab kepada elit adat, pegawai syara'
dan secara administrasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan
tugasnya kepada bupati melalui camat yang di sampaikan setiap akhir
tahun anggaran dan akhir masa jabatannya.

2. Kepala adat
Kepala adat desa Sumber jaya di pilih secara langsung oleh masyarakat
dan di sahkan oleh kepala desa. Jika tidak ada permasalahan dengan elit adat
maka dia menjabat selamanya .
Jumlah kepala adat hanya satu (1) orang dan anggotanya (2) orang jadi
jumlah petinggi elit Adat Desa Sumber Jaya (3) orang fungsi adalah
mnyelesaikan sengketa sako dan pusako (harta dan pustaka) menurut ketentuan
sepanjang adat yang berlaku di desa, dalam bentuk putusan perdamaian.
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Apabila tidak tercapai penyelesaian secara perdamaian tersebut maka
pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke
pengadilan Negeri melalui kepala desa.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Sanksi adat bagi pelaku zina di desa Sumber Jaya
Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina didesa Sumber Jaya adalah
dengan sanksi hukum kampung atau di namakan Cuci kampung . yakni dengan di
adakannya pemotongan 1 ekor kambing, denda beras 20 gantang dan kain 8
(delapan) gabung selema'-semanis38 untuk di masak, makan bersama-sama
membaca kuluhu tahlil bersama masyarakat alim ulama’ yang di laksanakan di
rumah pemangku adat agar kampung tersebut bersih dan suci dari perbuatan zina.
penerapan cuci kampung ini di lakukan agar ada efek jera kepada pelaku zina
maupun yang belum melakukan agar tidak berbuat sedemikian.
Pemberian sanksi secara adat sebagaimana yang terjadi didesa Sumber Jaya
dilaksanakan oleh pemuka adat, begitu pula dengan hal-hal yang terkait dengan
sanksinya, seperti bentuk yang harus diikuti39 Hukum adat merupakan hukum yang
hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dngan
fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu
sendiri.40
Adat yang di maksud adalah adat istiadat terdahulu dan sekarang, adat
istiadat yang hidup, adat istiadat yang berkembang dan adat istiadat yang berirama
jika ia di selidiki maka dapatlah peraturan-peraturan yang bersanksi, yaitu kaidah-

38

Wawancara, dengan ketua adat desa sumber jaya, 3 september 2018
Wawancara bapak Nazmudin ketua adat,
40
Yaswirman, Hukum Keluarga, (Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 9
39
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kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan yang melanggar dapat dituntut dan
kemudian dihukum41
Sanksi adalah hukuman terhadap pelaku yang melakukan kesalahan yakni
berupa kejahatan yang di sengaja. Ataupun kesalahan kesalahan yang lain, sanksi
yang dibuat merupakan efek jera agar seseorang yang berbuat yang tidak baik
dipandang tidak mengulangi perbuatannya lagi dan yang belum melakukannya agar
tidak berbuat seperti demikian42Sanksi juga merupakan alat pemaksa agar
seseorang mentaati norma/aturan yang berlaku dalam masyarakat43
Secara umum sanksi itu telah ada sejak nenek moyang dahulu kala yang
sampai saat sekarang ini meskipun ada perubahan untuk kesempurnaan yang di
lakukan oleh lembaga adat. Dalam sanksi pelaku zina ini Di Desa Sumber Jaya
"Beruk di rimbo di susukan anak di pangku di letakkan, yang benar di asak tidak
jangan tibo di mato di picingkan, tibo di perut di kempeskan "artinya Siapa saja
manusianya tidak pandang bulu untuk menjatuhkan sanksi dan di depan hukum adat
adalah sama.44
Sebagaimana di katakana bapak Nazmudin tentang orang yang melakukan
zina bahwa si "MR" pernah melakukan zina dengan si "SR" MR melakukan
perbuatan tersebut dengan memaksa si MR, dan "CN" juga melakukan zina dengan
"YN" mereka melakukan hal tersebut berdasarkan suka sama suka, dan "NS"
melakukan hal sama dengan LN, "DD" dengan "HR" berdasarkan apa yang di
katakana Oleh bapak Nazmudin , bahwa mereka melakukan zina tersebut

41

Ibid, Hlm. 30

43

Pipn Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung pustaka2000) hlm.48
Ikhtisar Adat Melayu Jambi,Tanah pilih Pesako Betuah Kota jambi 2004

44

38

berdasarkan suka sama suka, di karenakan semakin hari mereka selalu bersama dan
si perempuan sering menghindar dan tidak keluar rumah, maka masyarakat curiga,
dan juga semakin hari si perempuan merubah pakaiannya kepada ukuran yang
besar, lama kelamaan si perempuan mengakui bahwa sudah melakukan zina,
dengan demikian berkumpullah tuo tengganai beserta alim ulama' untuk
memusyawarahkan atau melakukan rapat bersama untuk memberikan sanksi
hukum kepada yang melakukan hal tersebut, sanksi tersebut berupa Hukum
kampung atau di namakan cuci kampung lalu di denda beras sebnyak 20 gantang
kambing seekor dan kain 8 gabung . dan si laki-laki mempertanggung jawabkan
atas perbuatannya yaitu untuk menikahi perempuan tersebut .
1. Pelaku zina
Pelaku zina adalah seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan
hubungan tanpa ada status pernikahan kebanyakan pelaku zina ini di perbuat oleh
bujang gadis45. Adapun secara Islam zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu
perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara
seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam
hubungan perkawinan.46
Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar-manusia sebagai
hak insani atau hak adami, tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang
begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antar manusia dan karena

45

Wawancara;Nazmuddin ketua adat desa sumber jaya 24 september 2018
Abdurrahman Doi, tindak pidaa dalam Syariat Islam, (Jakarta Rineka Cipta, 1991), hlm.31

46
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betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia itu
sendiri.
Zina berarti melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang dilakukan
oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dan hukumnya tidak sah
seecara agama, apabila zina di lakukan secara tidak sengaja seumpama seorang
laki laki mempunyai istri kembar, ketika malam harinya ingin meniduri istrinya
dalam keadaan gelap tanpa ada unsur ketidak sengajaan tidak di wajibkan untuk
menghukumnya Namun ketika ada unsur kesengajaan maka hukum Allah telah
menetapkan di dalam al-Qur’an Surat An-nur :2 yang berbunyi

ٞ
َّ ُ ٱ َّلزا ِن َي ُة َوٱ َّلز ِاِن فَٱ ۡج ِ ُِلو ْا
ون بِٱ َّ َِّلل
َ ُنُت ت ُۡؤ ِمن
ۡ ُ ُك َ َٰو ِحدٖ ِمۡنۡ ُ َما ِم ْائ َ َة َج ۡ َِل ٖةٖۖ َو ََل تَٱۡخ ُۡذ ُُك ِبِ ِ َما َر ۡٱفَة ِِف ِد ِين ٱ َّ َِّلل ِان ُك
ٞ
٢:َوٱلۡ َي ۡو ِم ٱ ۡل ٓ ِخ ٖۖ ِر َولۡيَشۡ هَدۡ عَ َذاِبَ ُ َما َطآئِ َفة ِم َن ٱلۡ ُم ۡؤ ِم ِن َني (النور
Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orangorang yang beriman47

47

QS.An-nur 24: (2)
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Konsep syariat itu adalah untuk mencegah menyebarluasnya kecabulan dan
kerusakan akhlak serta untuk menimbulkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak
hanya mengorbankan kepentingan perorangan,tetapi lebih- lebih kepentingan
masyarakat.48
Sanksi yang di berikan kepada pelaku zina di desa sumber jaya adalah
dengan sanksi hukum kampung atau di namakan Cuci kampung . yakni dengan di
adakannya pemotongan 1 ekor kambing, denda beras 20 gantang dan kain 8
(delapan) gabung49 untuk di masak, makan bersama-sama oleh masyarakat alim
ulama’ yang di laksanakan di rumah pemangku adat agar kampung tersebut bersih
dan suci dari perbuatan zina. penerapan cuci kampung ini di lakukan agar ada efek
jera kepada pelaku zina maupun yang belum melakukan agar tidak berbuat
sedemikian.
Cuci kampung merupakan salah satu bentuk sanksi atau pelanggaran yang di
lakukan bagi pelanggar hukum adat, cuci kampung terdiri dari dua kata yaitu cuci
dan kampung, cuci yang berarti membersihkan, cuci pokok dari kata bersuci,
bersuci adalah bersih dari hadas dan najis (terbebas dari kotoran).50
Suci dari hadas maksudnya dengan cara berwudhu', mandi dan tayamum,
sedangkan najis adalah yang ada di badan, tempat dan pakaian.51 Dan kampung
adalah tempat tinggal dimana seseorang berada.
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Salah satu pelaku zina yang berinisial K dan D ia telah menjelaskan bahwa
alasan mereka berbuat zina karena ada alasan tertentu yang pertama karena takunya
tidak ada izin dari kedua orangtuanya, kedua dia akan khawatir dengan adat
sedangkan dia tidak bekerja ungkap si D.
Dia tahu bahwasanya perzinahan itu adalah perbuatan yang di haramkan oleh
Allah namun, mereka selalu berdua-dua'an, sering pergi berdua, pergi sekolah
berdua, sehingga timbullah nafsu ingin melakukan hubungan itu tanpa disadari
akibat kedepannya.52
Mereka sangat menyesali atas perbuatannya tersebut, mereka merasa malu,
merasa hina dan merasa kotor. Dan tidak ingin keluar rumah, semua itu perbuatan
yang tak pantas untuk dibuat ungkap si K dan si D. namun semua telah terjadi
mereka sangat jera dengan apa yang mereka buat.
Mereka yang berzina akan kehilangan kehormatannya, rasa malunya,
agamanya dan dimata masyarakat dia sudah jatuh dan tidak ada harganya lagi selain
itu di juga akan menjatuhkan nama baik keluarganya.
Adapun lima prinsip dasar yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai
bersumber hukum yang pertama dalam Islam untuk mencapaikan keadilan dan
kebenaran dalam berpendapat harus di putuskan dalam musyawarah adapula
pembagian adat cuci kampung Desa Sumber Jaya :
1. Induk Undang Nan 5 (Lima)
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a.

Titian Teras Betanggo batu
Titian teras adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hadist nabi

SAW, Sedangkan betanggo batu adalah ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'anul
karim.53
b. Cermin yang idak kabur dan sering juga jita sebut jalan berambah yang di urut,
baju yang berjahit yang di pakai, bersesap berjerami, bertunggul bepemerasan,
maksudnya adalah berdasarkan kepada ketentuan yang sudah berlaku atau yang
sudah ada.
c. Lantak yang idak goyah,
maksudnya adalah adil dalam menentukan hukum, jujur, idak pilih kasih
idak pandang saying sesuai dengan seloko "beruk di rimbo disusukan anak
dipangkul diletakkan, yang benar di asak tidak" jangan tibo dimato di picingkan,
tibo diperut di kempeskan, artinya siapa saja manusianya di depan hukum adat
adalah sama.
d. Nan tidak lapuk kena hujan, tidak lekang kena panas
maksudnya adalah hukum yang berpegang kepada kebenaran yang idak
boleh berubah seperti yang di kehendaki seloko adat "di asak layu, di anggo mati."
e. Kato nan seio
maksudnya adalah sesuai dengan seloko adat mengatakan "bulat air dek
palung, bulat kato dek mufakat, bulat boleh digulingkan, pipih lah buleh
dilayangkan, artinya segala sesuatu persoalan yang terjadi yang membutuhkan
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penyelesaiannya harus dengan musyawarah, hasil musyawarah ini dapat dijadikan
pegangan bersama.
2. Pucuk Undang Nan 8 (delapan)
Yang di maksud dengan pucuk undang nan delapan adalah ketentuan
mengenai kejahatan-kejahatan atau di sebut dengan hukum pidana adat, hukum
pidana adat ini tujuannya yaitu untuk menjaga ketentraman masyarakat dan
melindungi kepentingan perorangan, maka dalam desa dan kelurahan orang
dapat menggunakan hukum pidana adat.
Adapun hukum pidana yang berasal dari nenek moyang kita dahulu
adalah sesuai dengan pucuk undang nan delapan yaitu ketentuan yang terdiri
dari empat di atas dan empat di bawah.
1.

Empat diatas adalah kesalahan yang sangat besar

a. Menikam Bumi
Maksudnya adalah seorang laki-laki menzinahi ibu kandungnya, maka
huumannya adalah beras 100 gantang, kerbau seekor, kain 8 kayu dan bias
jadi menjalani hukum negara.
b. Mencarak telur
Maksudnya adalah seorang bapak menzinahi anak kandungnya, maka
hukumnannya sama dengan hukum menikam bumi.
c. Mandi di Pancuran Gading
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Maksudnya adalah menzinahi seorang istri rajo atau istri atasan, maka
hukumannya sama dengan hukum menikam bumi dan menjarak telur. Apabila
perempuan yang bersangkutan mengaku sama-sama mau maka hukumannya
beras 20 gantang, kambing seekor dan kain 9 kayu.
d. Menyunting Bungo Setingkai
Maksudnya adalah berzina adik istri, adik beradik, maka sam dengan hukum
menikam bumi.
2.

Sedangkan Empat Di bawah adalah

a. Bak pukau bertabung sayak :
Maksudnya adalah menubo ikan selubuk seorang diri maka hukumannya
beras 20 gantang kambig seekor. Dengan catatan apabila tubo tersebut sampai
ke lubuk yang lain maka hukumannya lebih besar lagi.
b.

Upas Racun Siso Makanan
Maksudnya adalah meracuni orang lain, maka hukumannya beras 20

gantang, kambing seekor dengan denda lihat, maksudnya melihat perkebangan
sipenderita. jikalau korban tersebut meninggal dunia, maka hukumannya beras
100 gantang kerbau seekor.
c. Siur Bakar Berpuntung Suluh
Maksudnya adalah ado yang membakar terkena hak orang banyak,
maka hukumannya beras dua puluh gantang kambing seekor, dengan catatan
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kalua kerugiannya bertambah besar maka hukumannya beras 100 gantang
kerbau seekor.
d. Dago-Dagi
Maksudnya adalah menentang atasan mencaci orang besar maka
hukumannya beras 20 gantang kambing seekor.
3. Anak Undang Nan 12 (duo belas)
a. Lemban Balu
Maksudnya adalah orang yang menyakiti fisik orang lain, sampai
meninggalkan bekas, hukumnya di tipung tawar (wajib mengobati)
b. Luko lukis di pampas
Maksudnya adalah orang melukai fisik orang lain, wajib membayar
pampas.
c.

Mati di bangun
Maksudnya adalah seseorang membunuh orang lain wajib membayar
bangun (sama dengan diyat )

d.

Samun
Maksudnya adalah perampokan kejahatan, samu ini di bagi lagi menjadi
empat bagian :

1. Samun sengajah uman yaitu menyamun dalam belantara
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2. Samun senenti duman maksudnya menyamun di perbatasan hutan daerah
pemukiman.
3. Samun di adum, perampokan di dalam daerah pemukiman.
4. Samun sakai maksudnya adalah segala bentuk penipuan yang dapat merugikan
seseorang.
e. Salah makan di luahkan,
salah bawa di kembalikan salah paki di luluskan (dilepaskan).
f. Hutang kecil di lunasi Hutang besar di bayar angsur
Maksudnya adalah segala hutang yang di pikul oleh seseorang apapun
bentuknya harus di bayar secara lunas, dibayar angsur, namun hutang wajib di
bayar, piutang harus di terima.
g. Golok Gadai Timbang Lalu
Maksudnya adalah harta yang digadaikan atau dijadi anggunan, untuk
sesuatu hutang, akan menjadi hak pemegang, angsuran atau barang yang di gadai
tersebut, apabila sudah jatuh temponya (waktunya).
h. Tegak Mengintai, duduk mengintai kelam, tegak dua bergandeng tangan salah
bujang gadis di kawinkan
maksudnya adalah pergaulan bujang gadis atau pria dengan wanita yang
melanggar kesepakatan, Contohnya berjalan berduaan di tempat yang lengang
(sepi), duduk berduaan di tempat yang kelam.
i. Memekik mengentam tanah mengulung lengan baju, menyinsing kaki celana
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Maksudnya adalah untuk menantang atau mengajak orang berkelahi, kalua
orang yang menantang itu orang yang biasa. Hukumnya seekor ayam, segantang
beras, setali kelapa, jika seseorang itu mempunyai kedudukan hutangnya, seekor
kambing dan dua puluh (20) gantang beras, denda tersebut di serahkan kepada tua
tengganai kampung,
j. Menempuh yang bersawa memanjat yang berebo
Maksudnya adalah memasuki tempat yang tidak boleh dimasuki atau masuk
pada rumah orang, si pelaku harus membayar denda (hukuman) sebesar seekor
ayam segantang beras, dan setali kelapa dua (2) buah.
k. Meminang di atas pinang, menawar di atas tawar
Maksudnya adalah meminang tunangan orang dan menawar barang yang
sedang di tawar orang, hukumannya adalah seekor kambing beras dua puluh (20)
gantang.
1. Berpagang siang Berkandang Malam
Maksudnya adalah orang berladang/ kebon yang dapat dimakan oleh
binatang ternak wajib memelihara ladang/kebon tersebut di waktu siang, sedangkan
orang yang memiliki binatang ternak, wajib mengurung ternaknya dimalam hari.
Apabila yang pertama yang punya ladang tidak melakukan kewajibannya tidak
berhak menuntut rugi jika ladangnya di ganggu oleh binatang ternak tidak
memenuhi kewajibannya ia harus mengganti segala kerugian yang timbul pada
orang lain. Selain itu sangat penting dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari
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yang menyangkut hukum pidana adat dari anak undang nan duo belas (12) di
uraikan lagi dalam beberapa bagian yaitu:
1. Luko di pampas mati di bangun
Artinya adalah suatu kejadian karena ulah kita menyebabkan seorang luka
atau mati maka yang luka di pampas yang mati itu di bangun artinya kita
mengangkat saudara sebagai mengganti yang mati.
Luka di pampas misalnya :
a. Luka tinggi: yaitu luka pada tubuh seseorang yang bias di tutupi oleh pakaian,
misalnya luka di kening, ujung jari tangan ujung jari kaki.
b. Luka rendah: yaitu luka pada tubuh seseorang yang bias di tutupi oleh pakaian
oleh luka pada perut, paha pinggang.
Untuk menentukan hukumannya lihat dahulu lukanya :
1. Kalau luka kekil hukumannya ayam seekor beras satu gantang kelapo betali.
2. Kalau luka mengakibatkan daging terkual urat terputus maka hukumannya
beras dua puluh gantang, kambing seekor, seasam segaram, selemak semanis,
kain empat gabung dan di angkat menjadi bersaudara.
3. Kalau lukanya merusak sipat (tulang rencong), maka hukumannya setengah
bangun yaitu 40 gantang beras, kambing 2 ekor seas am segaram, selemaksemanis, kain 8 gabung di dendang di lihat, Kalau yang luka tersebut sampai
meninggal dunia maka hukumannya adalah hukum bangun beras 100 gantang,
kerbau seekor, seas am segaram, selemak semanis, kain 8 kayu dan di angkat
saudara.
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Untuk mati bangun :
1. Akibat perkelahian atau dendam mati seseorang maka dibangun di atas
perdamaian, maka hukumannya di bangu beras 100 gantang, kerbau seekor,
selemak semanis, seas am segaram, kain 8 kayu, dua keluarga di persatukan.
2. Mati bersebab berkaren (akibat kecelakaan lalu lintas) maka hukumannya beras
100 gantang, kerbau seekor, seas am segaram, selemak semanis kain 8 kayu,
dan keluarga di persatukan.
a. Luko Lukis Lembam Balu
Maksudnya adalah luka sedikit dan bengkak-bengkak maka hukumannya
adalah kalua luka lukis ayam seekor, beras segantang kalua lembam balu maka
di tepung tawar dengan bahan (setawar sedingin).
l. Gawal Menyembah
Seorang yang membuat kesalahan yang sebelumnya sama-sekali tidak
terduga seperti istri terhadap suami, maka perselisihan itu dianggap gawal, maka
tengganai menyuruh istri sujud menyembah
2. Pergaulan Muda Mudi (Bujang Gadis)
a. Salah Bujang dengan gadis, tegak dua gandeng dua tegak di tempat yang
lengang (sepi), duduk di tempat yang gelap (kelam), kesalahan seperti ini baru
batas sumbang salah, dan mereka melakukan baru satu kali maka hukumannya
tegur sapo tetapi, apabila sudah berulang kali maka hukumannya dinikahkan,
kemudian kena denda adat beras 20 gantang kambing seekor.
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b. Berbuat salah bujang dan gadis yaitu ubi berisi, tebu beruas, ciak berbunyi,
artinya gadis (perempuan) mengaku sendiri perbuatannya, sebagai contoh gadis
mengaku bahwa dirinya sudah hamilatau sudah melakukan perbuatan salah
(seperti hubungan suami istri), maka hukumannya, kawin (dinikahkan) dan cuci
kampung dengan (di denda) beras 20 gantang kambing seekor, Kin putih
delapan (8) gabung.54
c. Kedapatan salah bujang dan gadis, (tertangkap basah), maka hukumannya di
nikahkan, di kenakan denda adat beras 20 gantang kambing seekor kain 8
gabung.
d. Bersalah bujang dan gadis, "tepekik, tepintau, tekejat telelah, telando tebatang
(memperkosa), maka yang di hukum laki-laki saja, hukumannya adalah beras
20 gantang, kambing seekor dan kain 8 gabung.
e. Jika orang gedang berlaku kecik yaitu pejabat, pemangku adat melanggar
aturan, hukumannya adalah beras 100 gantang kerbau seekor.
3.

Sopan santun budi bahaso

Dalam tata cara pergaulan menurut adat yang telah di tentukan:
1.

Ada jalan yang mendaki, maksudnya adalah tatacara pergaulan anak-anak
terhadap orang tuanya, keponakan terhadap mamak, adik terhadap kakak dan
rakyat terhadap pemimpinnya. Sebagaimana contohnya bagaimana kita lewat
di depan orang tua kita di suru nunduk dengan tangan kanan di ulurkan
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kebawah. Selain itu bagaimana tatacara kita menjawab panggilan orang yang
lebih tua, itu di anjur dengan kata-kata "sayo" dan lain sebagainya.55
2.

Ada jalan itu menurun, artinya adalah tatacara kita bergaul dengan orang yang
lebih muda dari kita, inipun ada tatacaranya, sebagai contoh dalam
percakapan/perbuatan kita itu harus memberi contoh yang baik, dengan penuh
kasih sayang.

3.

Ada jalan itu miring, maksudnya tatacara bergaul dengan kawan kita sama
besar (sebayo atau sepanto), kesemuanya itu ada tatacaranya oleh adat, sopan,
segan, dan kasih saying kalua ingin di hormati kawan, hormatilah orang yang
lain, kalua ingin untuk di kasih sayangi, berilah kasih saying kepada orang lain.

4.

Terhadap lawan berlainan jenis: maksudnya adalah tatacara kita bergaul
dengan orang yang berlainan jenis dengan kita, contoh antara laki-laki dengan
perempuan yang bukan muhrimnya. Karena pergaulan yang lain jenis itu di
antaranya menjadi:

a. Sumbang kedudukan, artinya kita duduk berduaan di tempat yang sepi dan gelap
b. Sumbang penglihatan. Antara keduanya bukan muhrim tetapi berjalan berduaan
di tempat yang sepi, dan berjalan di tempat yang ramai saling berpegangan
tangan, naik motor berpegangan pinggang dan lain sebagainya.
c. Sumbang pendengaran dan percakapan, maksudnya adalah bahwa orang yang
bukan suami istri tetapi percakapannya selalu mengeluarkan kata-kata porno dan
lain sebagainya.
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B. Sanksi Bagi Pelaku Zina Berdasarkan Hukum Islam
Sayriat Islam sangat melarang zina karena zina itu banyak bahayanya, baik
terhadap baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap
masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina
sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu dia
sangat merasa gembira dan senang, sememtara di pidah lain perbuatannya itu
menimbulkan kemarahan dan kutukan tuhan, karena tuhan melarangnya dan
menghukum pelakunya.
Disamping itu perbutan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dari
hati pelakunya.56 Sehingga andaikata ia mati pada saat melakukan zina tersebut
maka ia mati dengan tidak membawa iman. Dalam sebuah hadist yang di
riwayatkan oleh imam bukhari dan lainnya, Rasulullah bersabda:

. َل يزِن الزا ِن حني يز ِن وهو مؤ من
Artinya : Tidaklah berzina seorang pezina kalau pada waktu berzina itu ia
dalam keadaan beriman.
Disamping itu, wanita yang berzina akan kehilangan kehormatannya, rasa
malunya, agamanya, dan dimata masyarakat ia sudah jatuh dan tidak ada harganya
dirinya lagi, padahal kenikmatan yang diperolehnya dar perbuatan itu hanya
beberapa menit saja. Selain dari itu, perbuatannya itu juga menjatuhkan nama baik
keluarganya yang sama sekali tidak ikut melakukan perbuatan tersebut.
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Dampak negatif dari perbutan zina terhadap kesehatan jasmani adalah
timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang di awali dengan tumbuhnya
gelembung-gelembung bernanah yang menyerang kulit atau alat kelamin penderita.
Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan menular. Penularan bukan
hanya dengan melakukan hubungan seksual, akibat yang lebih berbahaya lagi dari
penyakit kelamin ini adalah bahwa penyakit ini dapat mengakibatkan cacat dari
pada anak yang lahir dari orang tua yang mengidap penyakit tersebut. Dengan
demikian, orang lain yang tidak berdosa ikut menderita karena perbutan orang
tuanya.
Adapun bahaya zina terhadap keluarga dan masyarakat adalah bahwa
perbuatan zina merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila
dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun oleh
pihak istri maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang hubungan antara
suami serta istri dan anak-anak sudah tidak serasi lagi dan akibanya rumah tangga
itu akan hancur.
Di sisi lain, perbuatan zina dapat mendoromg timbulnya keengganan untuk
melakukan pernikahan, sebab apa yang di inginkan oleh seorang laki-laki dari
seorang wanita atau sebaliknya, dapat di peroleh dengan mudah tanpa banyak
resiko. Apabila pandangan semacam ini merata di kalangan masyarakat akan
menjadi punah karena tidak adanya keturunan. Masyarakat yang ada hanyalah
masyarakat yang akhlaknya sudah rusak, yang sudah tidak mengindahkan lagi
norma-norma agama dan aturan-aturan kemasyrakatan karena, besarnya bahaya
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yang di timbulkan oleh perbuatan zina tersebut, syariat Islam melarangnya dan
mengancamnya dengan hukuman yang sesuai dalam al-qur'an dan hadist.
Dalam Islam telah di jelaskan macam-macam Hukuman had (Zina) dan telah
tertera dalam al-Qur'an dan hadist :
1.

Al-Qur'an dan hadist yang berbunyi sebagai berikut :

ٞ
َّ ُ ٱ َّلزا ِن َي ُة َوٱ َّلز ِاِن فَٱ ۡج ِ ُِلو ْا
ون ِبٱ َّ َِّلل
َ ُنُت ت ُۡؤ ِمن
ۡ ُ ُك َ َٰو ِحدٖ ِمۡنۡ ُ َما ِم ْائ َ َة َج ۡ َِل ٖةٖۖ َو ََل تَٱۡخ ُۡذ ُُك ِبِ ِ َما َر ۡٱفَة ِِف ِد ِين ٱ َّ َِّلل ِان ُك
ٞ
٢ َوٱلۡ َي ۡو ِم ٱ ۡل ٓ ِخ ٖۖ ِر َولۡيَشۡ هَدۡ عَ َذاِبَ ُ َما َطا ٓ ِئ َفة ِم َن ٱلۡ ُم ۡؤ ِم ِن َني
Arinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.57
a) Ghair Muhsan
Zina ghair muhsan adalah zina yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan
yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghair muhsan ini ada dua macam
yaitu dera seratus kali dan di asingkan selama satu tahun. adapun sesuai dengan
hadist Ubadah ibn shamit yang berbunyi :
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 خزوا عني خزوا: قال رسول ااهلل صل اهلل عليه وا له وسلم: عن ا ببا دة بن ااصا مت قال
عني قد جعل اهلل لهون سبيل ز البكر بل البكر جلد مْة ونفس سنة والسيب بااسيب جلد ما
.)"ئة ورجم (روه الجما عة ااال البخا ري ولنسا ئ
Dari ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata :Rosulullah SAW telah bersabda
ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka
(pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera serratus kali dan pengasingan
selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera serratus kali dan
rajam." 58
b)

Zina Muhsan
Zina muhsan adalah zina yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan yang

sudah berkeluarga (bersuami /beristri ) human untuk pelaku zina muhsan ini telah
di jelaskan di dalam hadist berikut :
وعن جا بر بن عبدهلل ان رخال زن با مراة فامر به اانبي صل اهلل عليه وا له وسلم فجلج الجد
)ثم اخبر انه محصن فامر به فرجم ( روه آ بو داود
Dari jabir ibnu abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan
seorang perempuan. Kemudian nabi memerintahkan untuk membawanya ke
hadapan nabi saw. Lalu nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan kemudian nabi
diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk
membawanya kembali, dan kemudian ia di rajam."
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Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam sangat melarang perbuatan
zina dan perbuatan ini telah di haramkan oleh Allah SWT. Adapun sanksi atau
hukaman bagi pelaku zina dalam Islam telah ditetapkan di atas bahwasanya ada
sanksi masing-masing bagi pelaku zina muhsan (yang belum menikah) maupun
ghairu muhsan (sudah menikah). Bahwa hukuman bagi mereka yang sudah
menikah di rajam dan di dera sebanyak 100 kali dera dan bagi pelaku zina yang
belum menikah didera dan di asingkan selama satu tahun.
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaku zina didesa Sumber Jaya
Hukum Islam ialah koleksi daya upaya fuqaha' dalam menerapkan syariah
Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.59 Hukum adat ialah hukum yang tidak
tertulis tidak di undang-undangkan oleh penguasa tetapi ia hidup dan berkembang
dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat dan
dipatuhi oleh masyarakat untuk dijadikan nilai hukum yang berlaku adat bias
menjadi hukum selagi tidak bertentangan dengan hukum syara'.
Adapun tinjaun hukum Islam terhadap pelaku zina, dimana zina ini adalah
suatu perbuatan yang terkutuk dan dianggap sebagai jarimah, jarimah berarti
melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan
yang lurus (agama).60
Dimana tinjauan hukum Islam ini sangat jauh berbeda dengan hukum adat
yang berlaku didesa Sumber Jaya. Bahwasanya hukuman bagi pelaku zina dalam
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Islam telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2 barangsiapa yang
melakukan perbuatan zina mereka dirajam dan didera seratus kali dera bagi yang
zina muhsan (yang sudah menikah).
Adupula hukuman bagi pelaku zina ghairu Muhsan (yang belum menikah)
yakni diberi sanksi atau hukuman dirajam dan diasingkan selama satu tahun. Tentu
saja hukum adat bertentangan dengan hukum Islam karena hukum adat desa
Sumber Jaya ini berbeda sekali dengan hukuman dalam Islam.
Hukuman atau sanksi yang di berlakukan didesa Sumber jaya berupa denda
beras 20 gantang, memotong seekor kambing, kain delapan (8) kabung. Selema'semanis lalu makan bersama ninik mamak tuo tengganai alim ulama' selanjutnya
membaca kuluhu tahlil, tolak balak agar kampung bersih dari maksiat dan dijauhi
dari malapetaka. Adapun kendala dan upayanya dalam menghadapi persoalan zina
diantaranya:
1. Faktor Penegak Hukum
Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya kepala adat adalah
timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku yang kurang mampu.
Sehingga kepala adat atau para emuka adat enggan untuk memberikan sanksi yang
terlalu berat. Lemahnya penerapan sanksi yang di terapkan oleh para pemuka adat
terhadap pelaku zina terutama terhadap masyarakat dengan golongan ekonomi rendah
ini, sehingga dapat dengan mudah memicu terjadinya perbuatan zina di daerah yang
bersangkutan dan juga menimbulkan rasa ketidak adilan bagi masyarakat lain.61
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2. Faktor Lingkungan
Dimana suatu masyarakat yang dalam tingkat mempelajari ilmu sosiologi
dan ilmu antara masyarakat atau hukum adat merupakan pencerminan kepribadian
dari suatu bangsa kebiasaan suatu bangsa itu mempunyai adat masing-masing,
didalam masyararakat itu mempunyai tingkat pola pikirnya atau kebiasaannya
seperti cara berbuat kebiasaan, kelakuan dan adat.
Dan setiap ligkungan mempunyai cara dan pola pikir yang berbeda, namun
sebahagian pola pikir itu di bawa kepada yang tidak baik untuk di pandang
masyarakat contoh kelakuan yang tidak baik di pandang seperti yang sering terjadi
berulang kali di suatu kampung melakukan perbuatan zina tanpa berfikir akibat
kedepannya.62
Yang dinamakan zina bukan saja yang bersetubuh melainkan juga seperti
zina berbentuk ciuman, berpelukan bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan
muhrim di sini zina sangat
Perkembangan dan kepribadian sangat mempengaruhi keadaan lingkungan,
pengaruh tersebut banyaknya datang dari teman-teman dalam masyarakat
sekitarnya, Jauh sebelum manusia menganut agama, mereka telah berpedoman
hidup kepada adat atau kebudayaan.
Adat telah berhasil secara umum menghantar ke pintu gerbang kehidupan
yang harmonis, sling terkait, rukun dan damai, aman dan maksmur.berbeda dengan
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zaman sekarang dimana masyarakatnya kebanyakan enggan mengikuti aturan adat
yang yang telah di berlakukan sebab, itulah masyarakat ini sangat jauh dari
kemajuan.
Dalam kehidupan kita sering menyebut istilah-istilah dalam adat pada
dasarnya, istilah yang di pakai dalam sebutan adat yakni terbagi menjadi 4 (empat)
yakni :
1. Adat yang teradat
Istilah adat yang teradat ialah suatu kebiasaan yang tidak dapat di hindari
atau di tinggalkan, sebab telah lapuk dek di pakai, telah using dek di sesah, dan
telah kumal pulo dek lamo dari zaman kezaman sebagai contoh seperti aturanaturan yang di buat oleh pemimpin yang lalu, tetapi masih kita pakai sekarang ini
walaupun beberapa kali sudah di ganti pemimpin.
2. Adat yang di adatkan
Adat yang di adatkan ialah suatu kebiasaan yang berjalan menurut masanya,
kemudian kebiasaan itu di teliti oleh cerdik pandai alim ulama'. Mana yang cocok
atau baik di pakai dan mana yang tidak cocok atau yang tidak baik di buang untuk
memakai yang baik tadi sudah di mufakati oleh niik mamak, alim ulama' cerdik
pandai, serta pemimpin kampung, kemudian di turuti dan diadatkanlah kebiasaan
yang baik tersebut sebgai contoh, sebelum Islam masuk ke daerah jambi, seluruh
binatang itu halal, setelah Islam masuk di teliti ada yang halal dan adapula yang
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haram, yang halal itu di sahkan pula bahwa binatang tersebut boleh di makan yang
boleh di makan ini di katakana adat yang di adatkan63
3. Adat Istiadat
Adat istiadat ialah suatu kebiasaan yang telah di pakai dari nenek moyang
kita zaman dahulu dan kita setia pula memakainya sampai sekarang.
4. Adat yang Sebenarnya Adat
Adat sebenar adat ialah yang tidak lapuk kena hujan, tidak lekang kena
panas maksudnya adalah adat yang mempedomani Al-Qur'an dan hadist nabi, yang
di sebut dengan hukum syara'. Yaitu adat bersendikan syar' dan syara' bersendikan
kitabullah, yang di asak layu di anggo mati. Artinya kita tetap berpegang peraturan
ilahi robbi sebagaimana dalam Al-Qur'an pada surah Ali-Imran ayat 101 :

١۰١ص َٰٖط ُّم ۡس تَ ِق ٖي ( العمرن
َ ِ َو َمن ي َ ۡعتَ ِصم بِٱ َّ َِّلل فَقَدۡ ُه ِد َي ا َ ََل
ِ
Artinya: Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka
sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus."64
Telah di jelaskan di atas bahwa kita sebagai umat muslim sangat wajib
mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dan tetap mengikuti
adat yang telah di tetapkan di dalam masyarakat.
Lagi-lagi persoalan zina yang selalu menghampiri Sebagaimana yang telah
di katakana bapak Rasidi sebagai tokoh masyarakat, bahwa zina adalah dosa
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yang sangat besar dan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT65Dengan
adanya perbuatan tercela itu masyarakat merasa tidak tentram, zina ini sangat
merusak moral dan akhlak seseorang.
Dengan adanya perbuatan zina sebagaimana biasanya desa Sumber Jaya
seperti desa-desa yang lain juga melakukan musyawarah bersama-sama yakni
dengan di adakannya cuci kampung:
Sebagaimana yang di katakana oleh bapak Nazmudin cuci kampung ialah
membersihkan suatu kampung dari maksiat, tujuannya yaitu agar suatu
masyarakat aman dan tentram dari perbutan keji atau maksiat.66
5. Faktor Keluarga dan Ekonomi
Sebagaimana yang di katakan bapak Rasidi Tokoh Masyrakat Desa
Sumber jaya bahwasanya faktor keluarga bisa memungkinkan timbulnya pelaku
zina karena, di mana kesiapan dan kemapanan kedua belah pihak yang ingin
melaksanakan ke jenjang pernikahan selalu ada hambatan, baik hambatan itu
berupa tidak adanya uang untuk melaksanakan pernikahan, dan hambatan berupa
tidak ada izin dari kedua orang tua mereka untuk melaksanakan pernikahan di
karenakan masih dalam keadaan bersekolah.
Bisa juga di sebabkan nafsu yang sangat kuat karena sering berduaan
dengan yang bukan muhrimnya di tempat yang gelap dan sunyi sebab itulah
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timbulnya nafsu untuk melakukan suatu perbutan keji tanpa di sadari akibat
kedepannya dan bahaya dampak bagi pelaku zina maupun kepada keluarga.
Telah di tegaskan oleh hadist yang di riwayatkan oleh imam Ahmad
bahwasanya Rosulllah SAW bersabda :
ال يخلو ن احدكم بمر اة ليست له بمحرم ف ان ثا لثهما الشطا
.ن
Artinya : Tidaklah di perkenankan salah seorang di antara kamu untuk bersunyisunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga di
antara keduanya adalah setan.
Sebagaimana yang telah jelaskan oleh bapak Nazmudin :
kendala daripada hukuman sanksi bagi pelaku zina menurut ketentuan adat
tidak adanya saksi. Saksi dalam Islam haruslah menyaksikan dengan mata kepala
sendiri peristiwa tersebut dengan demikian, imam abu hanifah mengatakan tidak
dapat di terima persaksian saksi orang yang hanya mendengar peristiwa itu dari
orang lain pendapat ini juga merupakan pendapat imam ahmad dan syiah
zaidiyah.67Aalasan tidak di terimanya saksi atas saksi (saksi sama'i) adalah karena
hal itu menimbulkan subhat (keraguan).
Berbeda dengan mazhab syafi'I saksi atas saksi (saksi sam'i) di bolehkan
didalam hak manusia dan hak Allah yang tidak gugur karena subhat, karena saksi
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tersebut di butuhkan ketika saksi asli berhalangan di sebabkan mati, sakit, atau
sedang tidak ada di tempat.
Persaksian minimal harus empat orang saksi apabila saksi itu kurang dari
empat orang maka menurut imam malik imam hanifah, syi'ah zaidiyah, dan
pendapat yang rajah dari imam syafi'I dan hanbali di samping persaksian tersebut
tidak di terima, mereka juga di kenakan hukuman had sebagai penuduh sesuai
dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 4 yang berbunyi :

وُه ثَ َم َٰ ِن َني َج ۡ َِل ٗة
ۡ ُ ون ٱلۡ ُم ۡح َصن َ َٰ ِت ُ َُّث ل َ ۡم يَٱۡتُو ْا ِبٱَ ۡرب َ َع ِة ُشهَدَ ا ٓ َء فَٱ ۡج ِ ُِل
َ َوٱ َّ َِّل َين يَ ۡر ُم
)٤:ون (انور
َ َو ََل تَ ۡقبَلُو ْا لَهُم َشهَ َٰ دَ ًة َٱبَدٗ اِّۚ َو ُٱ ْول َ َٰ ٓ ِئ َك ُ ُُه ٱلۡ َف َٰ ِس ُق
Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah
kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah
orang-orang yang fasik.
Bebeda lagi dengan apa yang di katakan oleh bapak rasidi
Kendala dari pada hukuman sanksi bagi pelaku zina karena adanya HAM
(Hak asasi manusia) hak manusia yang di maksud yakni karena kita mempunyai
hak dan memiliki hati nurani, penetapan hukum tetaplah adil kepada siapapun
sebagaimana di katakan "Anak di pangku di letakkan beruk di rimbo di susui "
siapapun dia di mata hukum adalah sama. Jangan tiba di mata di pejamkan tiba
di perut di kempiskan, artinya tiba di saudara kita kebal hukum tiba di orang lain
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baru di jalankan hukum untuk menghukum sesama dengan sesuka hati tidak
sampai hati namun hukuman tetap di jalankan karena, dalam Islam memberi
hukuman yang sangat berat yakni rajam dan dera kepada pelaku zina.
namun hukuman yang di berikan berlaku dalam hukum adat dan kebiasaan
yakni di beri keringan seperti di denda beras 20 gantang, memotong seekor
kambing, dan kain sebanyak 8 (delapan) Kabung.
Upaya, upaya ini di lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang di
inginkan, upaya kendala yang dalam penerapan sanksi terhadap pelaku zina di
desa Sumber Jaya berupa sosialisasi adat, sosialisasi adat ini sangat di butuhkan
agar suatu masyrakat mengetahui aturan adat yang ada, perlu juga mengasihkan
arahan atau materi adat yang telah di berlakukan agar masyrakat tersebut
mengerti dan memahami aturan.
Dengan sosialisasi ini agar mengurangi terjadinya perbuatan zina dan
dengan sosialisasi ini bisa memberikan efek jera bagi yang melakukan maupun
yang belum melakukan kesalahan tersebut. 68
Bisa juga di lakukan dengan pembinaan adat dan syara' yakni adat
bersendikan syara' syara' bersendikan kitabullah, kepala adat mengatakan syara'
mengatokan adat memakai.69
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah di bahas dan di teliti oleh penulis pada uraian-uraian tersebut, maka
sampailah penulis pada tahap terakhir, yaitu mengambil beberapa kesimpulan dari
pembahasan atau hasil penelitian tersebut sebagai berikut :
1.

Bentuk sanksi adat yang di berikan kepada pelaku zina yaitu berupa hukum
kampung atau dinamakan "hukum lamo" yaitu hukum yang di pakai oleh nenek
moyang dahulu. Yang kedua hukum "bergamo-gamo" yakni hukum yang
berdamingan dengan hukum islam adat bersendikan syara' dan syara'
bersendikan kitabullah artinya hukum bergamo gamo ini memiliki arti hukum
yang mengikuti syara' syara' mengato dan adat memakai, ketiga dinamakan
hukum "karnu" yaitu keputusan yang di sebabkan ado udang di balik batu,
seumpama kesalahan kecil di besar-besarkan. Dan keempat hukum "yakni
hukum" yang diputuskan secara bersama-sama dalam suatu kerapatan dan
musyawarah.

2.

Sanksi zina menurut hukum Islam sangatlah berbeda apa yang diterapkan oleh
hukm adat bahwasanya hukum islam menetapkan sanksi bagi pelaku zina
dengan hukuman rajam dan didera sebanyak serratus kali dera. Bagi zina
muhsan atau yang sudah menikah di beri sanksi dengan rajam dan didera
seratus kali. sedangkan, sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan atau yang
belum menikah diberi sanksi didera dan di asingkan selama satu tahun.
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3.

Tinjauan hukum islam terhadap pelaku zina dimana zina ini adalah suatu
perbuatan yang terkutuk dan dianggap sebagai jarimah, jarimah berarti
melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, hukum Islam
sangatlah bertentangan dengan hukum adat bahwasanya hukum adat memberi
sanksi terhadap pelaku zina cukup dengan memberi denda beras sebnyak 20
gantang, memotong 1 ekor kambing, selema[-semanis, kain delapan (8) kabung
bagi yang belum menikah, bagi pelaku zina yang sudah menikah sama saja
dengan yang belum menikah namun di beri sanksi sebanyak dua kali lipat
daripada yang belum menikah.
Adapun Kendala yang sulit di terapkan adalah dari segi faktor hukum, dimana
seorang penegak hukum seperti kepala adat yakni timbulnya rasa kasihan dan
rasa simpati terhadap pelaku zina terutama terhadap masyarakat yang
ekonominya rendah sehingga dengan mudah memicu timbulnya perbuatan
zina. Dan pasti ada rasa ketidak adilan dalam suatu masyarakat dan upayanya
dapat berupa sosialisasi antara ketua adat dan alim ulama imam dan tentunya
orang yang memahami tentang agama dan adat yang telah di tetapkan untuk
memberi arahan dan materi kepada masyarakat tersebut.

B. Saran-saran
Setelah penulis simpulkan beberapa poin di atas, maka selanjutnya penulis akan
menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Bagi masyarakat sumber jaya khususnya hendaklah memberikan hukuman bagi
pelaku zina sesuai hukum adat yang berlaku dan jangan ada rasa kasihan atau
pilah pilih kasih dalam menghukum terhadap pelaku zina, dengan adanya
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hukum kampung tersebut maka ada efek jera bagi yang melakukan perbuatan
haram tersebut.
2.

Dah hendaknya di terapkan lebih dalam lagi hukuman terhadap pelaku zina ini
baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah agar perzinahan tidak
akan terus menerus timbul di desa ini karena Allah sangat melarang perbuatan
haram tersebut.

3. Melihat mayoritas masyarakat Desa Sumber Jaya adalah beragama Islam sangat
perlu di tingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan lebih
lagi meningkatkan pelajaran keagamaan agar tahu mana yang di larang Allah
dan mana yang di cintai Allah tas perbuatannya.
4. Dan kepada perangkat desa mohon memberi data atau keterangan yang lebih
jelas lagi kepada peneliti agar peneliti akan mudah dalam menyusun skripsinya
sehingga suatu saat akan bermanfaat bagi peneliti kedepannya dan agar desa
Sumber jaya ini akan lebih maju untuk kedepannya.
C. Kata Penutup
Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT,
Akhirnya Skripsi yang berjudul "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Zina
Di Tinjau Dari Hkukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sumber Jaya Kec. Kumpeh
Ulu Kab. Muaro Jambi) dapat di selesaikan. Dalam hal ini penulis mohon maaf
apabila dalam penulisan atau isi yang di paparkan masih banyak kekurangan
sengaja maupun tidak di sengaja semua itu adalah batas kemampuan dan kelemahan
penulis kalaupun benar itu dtangnya dari Allah SWT, dan yang salah itu datangnya
dari diri penulis pribadi.
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Untuk itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang positif serta
membangun dari semua pihak, khusunya para pembaca demi kesempurnaan skripsi
ini. Selanjutnya harapan doa dan dukungan semoga karya ilmiah ini sangat
bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi bangsa dan Negara.
Akhirnya kepada Allah SWT lah penulis memanjatkan do'a serta berserah
diri, agar skripsi ini membawa berkah dan semoga kita semua di berikan Rahmat
taufiq dan hidayahnya serta di beri sehat jasmani maupun rohani Amiin dan
kepadanya lah kita kembali.

Jambi,
Penulis

November 2018

Atik Husniawati
NIM: SHK 141599
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PEDOMAN WAWANCARA
A. Pertanyaan Kepada Kepala Desa beserta perangkat
1. Bagaimana sejarah berdirinya desa sumber jaya?
2. Berapa jarak desa sumber jaya ke provinsi?
3. Berapa jumlah penduduk Desa Sumber Jaya?
4. Bagaimana jarak desa Sumber jaya?
5. Bagaimana keadaan desa Sumber Jaya?
6. Apa mata pencaharian Desa Sumber Jaya?
7. Berapa banyak tempat ibadah Desa Sumber Jaya?
8. Apakah semua penduduk Desa Sumber jaya beragama Islam?
9. Berapakah Jumlah sarana pendidikan Desa Sumber Jaya?
10. Apakah penduduk Desa Sumber jaya sudah mentaati peraturan adat?
B. Pertanyaan kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat
1. Apa yang di maksud dengan zina?
2. Apa landasan hukum zina dan bagaimana hukumannya?
3. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku zina?
4. Apa kendala yang menyebabkan tidak di terapkannya bagi pelaku zina?
5. Apa Upaya yang di lakukan untuk penerapan pelau zina?
6. Apa faktor yang menimbulkan adanya pelaku zina?
7. Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku zina di tinjau dari hukum
Islam?
8. Siapakah yang menerapkan sanksi terhadap pelaku zina?
9. Apa dampak bagi pelaku zina?
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