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Artinya: “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 orangorang yang beriman”.1

ٗ
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ِ ٱلزن ٰۖٓ إِهىۥ َكن ف
ِ وَل تقربوا
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.2

1
2

Q.S. An-Nur (24): 2.
Q.S. Al-Isra’ (17): 32.
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap

Hubungan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kasang Pudak, Kec. Kumpeh
Ulu, Kab. Muaro Jambi), tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor –
faktor penyebab hamil di luar nikah di Desa Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu,
Kab. Muaro Jambi. Untuk mengetahui bagaimana cara Lembaga Adat mengatasi
semakin banyak nya kejadian hamil di luar nikah di Desa Kasang Pudak, Kec.
Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi. Untuk menegatahui bagaimana dampak hamil
di luar nikah terhadap hubungan masyarakat di Desa Kasang Pudak, Kec.
Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi. Adapun metode yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian lapangan atau bisa disebut dengan penelitian
kualitatif dengan mengunakan pendekatan penelitian hukum empiris berfokus
pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya
hukum dalam maysarakat . Penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer
dan data skunder dan 3 instrumen pengumpulan data yaitu observasi, wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan Menurut Miles dan
Hiberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yan terdiri dari tiga
alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data reduction, data display dan
conclusion. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Faktor – faktor Penyebab
terjadinya Hamil di Luar Nikah di Desa Kasang Pudak yaitu: kurangnya perhatian
orangtua, pergaulan bebas, banyaknya hotel dan kos-kos an di sekitar dan
kurangnya pendidikan Agama pelaku, cara Lembaga Adat mengatasi semakin
banyak nya kejadian hamil di luar nikah di Desa Kasang Pudak yaitu dengan
melakukan penyuluhan, memberikan sanksi adat berupa sang pelaku harus
dinikahkan, membayar denda seekor kambing atau di usir dari kampung, dan juga
lembaga adat bekerja sama dengan aparat desa dengan diadakan nya perkumpulan
remaja masjid atau di sebut dengan BKPRMI kasang pudak yang di harapkan bisa
menjadi wadah positif untuk remaja sekitar dan dampak hamil di luar nikah
terhadap hubungan masyarakat di Desa Kasang Pudak yaitu ditakutkan akan
menjadi contoh buruk untuk generasi selanjutnya di lingkungan sekitar,
ditakutkan Allah akan menarik rahmat di Desa tersebut dan masyarakat akan
menggunjing akan prihal pelaku hamil di luar nikah dan kurangnya interaksi
sosial di antara pelaku, keluarga dan lingkuan sekitar.
Kata Kunci: Hamil di Luar Nikah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Menunjukan pada kompleksitas hubungan sistem kekeluargaan dengan
struktur masyarakat yang lebih luas, tentunya setiap manusia menginginkan
kebahagiaan

dalam

menjalankan

kekeluargaannya.

Untuk

memenuhi

kebutuhannya, manusia berjuang mengerahkan segala dan daya yang ada
pada dirinya dengan bermacam-macam cara dalam berbagai bidang. Usaha
manusia itu mula-mula ditujukan untuk kebahagian dirinya dan keluarganya,
kemudian kebahagiaan bersama dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.3
Dalam proses untuk menuju kepada suatu perkawinan pastinya semua
manusia menginginkan cara yang baik dengan mengikuti norma-norma yang
berlaku. Dewasa ini sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di
masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini contohnya seperti seks
bebas, perzinahan dan pelacuran, serta homo seks dan lesbian, yang saat ini
sudah merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perzinahan adalah
hubungan seks di luar nikah, yang dilakukan antara laki- laki dan perempuan
yang yang tidak terikat oleh hubungan, atau hubungan seks yang dilakukan
oleh seorang laki-laki yang terikat dengan pernikahan dengan seorang
perempuan yang bukan isterinya dan sebaliknya.4

3

Ishak Solih, Manajemen Rumah Tangga, (Bandung: ANGKASA, 1994), hlm 17.

4

Totok Jumantoro, dkk, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta; Amzah, 2005), cet ke-1,

hlm. 362.
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Tidak jarang apabila di temukan dalam masyarakat melakukan
hubungan badan di luar pernikahan dan mengakibatkan hamil di luar
pernikahan. Seperti yang terjadi di tengah masyarakat Desa Kasang Pudak
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi pada penelitian ini terdapat
3 (tiga) pelaku yang peneliti ambil yaitu FJN, POV dan TW pada kasus ini
para pelaku masih dalam keadaan belum menikah. Dalam hal lingkungannya
disana bisa dibilang cukup baik seperti lingkungan normal pada umumnya,
dalam kasus di Desa Kasang Pudak pelaku yang melakukan hubungan badan
yang mengakibatkan hamil di luar nikah, hal ini terjadi akibat dikarenakan
pribadi pelaku sendiri. Dimana pelaku bergaul di luar lingkungan dan juga
faktor dari keluarga yang kurang memperhatikan pelaku sehingga sampai
melakukan hal tersebut. Keterangan ini saya dapat dari “FJN” salah satu
pelaku yang melakukan perbuatan itu dan dari para pelaku lainnya pastinya
juga memiliki latar belakangnya sendiri. Tentunya hal tersebut akan
berdampak buruk pada dirinya maupun pada masyarakat umumnya, terutama
pada pihak perempuan yang bisa mengakibatkan hamil di luar nikah dan juga
tidak semestinya kita selalu menyalahkan dari pada pihak perempuannya itu
sendiri.5
Pada zaman sekarang semakin banyak nya yang melakukan hubungan
badan diluar pernikahan itu sendiri. Selain itu banyak pemuda/i yang

5

Wawancara dengan FJN, pelaku hamil di luar nikah di Desa Kasang Pudak, Tanggal
1 Maret 2021.
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berpacaran tanpa merasa segan apabila di lihat banyak orang atau tidak
mengenal batas norma agama, bahkan mereka merasa bangga apabila, prilaku
berpacaran yang tidak senonoh itu dilihat banyak orang. Kebebasan free sex di
kalangan remaja dan masyarakat kota, sekarang sudah membudaya bahkan
telah merambat ke daerah desa.
Banyak faktor–faktor yang melatar belakangi seseorang untuk
melakukan hal tersebut, mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal
yang mengakibatkan seseorang melakukannya. Sedikit contoh untuk faktor
eksternal yang melatar belakangi seseorang melakukannya yaitu lingkungan
yang terbiasa melakukan hal – hal seperti itu.
Dalam

mengatasi

hubungan

badan

di

luar

pernikahan

dan

mengakibatkan hamil di luar nikah ini adalah permasalahan bersama yang
semua pihak harus terlibat dalam mengatasi hal tersebut. Tidak terlepas dari
peran Lembaga Adat setempat untuk berupaya mengatasi semakin banyak nya
yang melakukan hubungan badan di

luar pernikahan

ini. Seperti

mensosialisasi kan bahaya nya hingga pemberian sanksi adat bagi siapa saja
yang melakukan hubungan badan di luar pernikahan mengakibatkan hamil di
luar nikah yang dalam ini pelaku masih berstatus single atau belum menikah.
Pada permasalahan ini khusus nya di Desa Kasang Pudak masih banyak yang
melakukan hubungan badan di luar pernikahan yang mengakibatkan hamil di
luar nikah.

3

Tidak terlepas dari hal itu saja, banyak dampak yang akan terjadi
kedepannya mulai dari dampak yang akan terjadi pada dirinya yaitu salah
satunya retak nya hubungan dirinya dengan keluarga maupun retak nya
hubungan dirinya dengan masyarakat sekitar nya. Tetunya hal tersebut
mungkin saja akan terjadi seperti di Desa Kasang Pudak pelaku yang
melakukan hal seperti akan mengalami pengucilan yang di lakukan oleh
masyarakat di sekitarnya dan tidak menutup kemungkinan hubungan dengan
keluarganya juga. Juga pada kasus ini untuk mengetahui lebih dalam
permasalahan yang terjadi dan juga untuk mengatasinya penulis mengunakan
teori muqashid syari‟ah dan juga mengunakan teori living law dengan
mengunakan teori hukum tersebut penulis akan dapat memudahkan untuk
penelitian lanjutnya.
Dalam hal ini dapat kita lihat dalam

Undang-undang Perkawinan

tahun 1974, bahwa:” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”6 Sedangkan menurut hukum Islam yang menjadi dalil utama dalam
perkawinan, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 :

               

              

6

Undang-Undang Perkawinan, Nomor 1 tahun 1974 Bab I Pasal 1.
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Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku
adil[265],Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya.”7
Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan
perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang
perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan
bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh
karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma
hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.8
Hal tersebut tentunya akan berdampak pada hubungan kepada
masyarakat di sekitarnya dan respon masyarakat akan berubah. Masalah inilah
yangakan peneliti kaji, untuk mengungkap faktor–faktor penyebab terjadinya
hamil di luar nikah, bagaimana juga cara Lembaga Adat untuk mengatasi
semakin banyak nya hamil di luar nikah tersebut, serta apa saja dampak hamil
di luar nikah terhadap hubungan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, penulis tertarik untuk
membahas lanjut dalam skripsi yang berjudul “Dampak Hamil di Luar
Nikah Terhadap Hubungan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kasang
Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi)”
7

Q.S. An.Nisa (4) : 3
Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta:
PUSTAKA BARU PRESS, 2017), Hal 49-50.
8
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B. Rumusan Masalah
Bertitik tolah dari pembahasan Latar Belakang di atas, maka dapat
ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa Faktor – faktor Penyebab terjadinya Hamil di Luar Nikah di Desa
Kasang Pudak?
2. Bagaimana cara Lembaga Adat mengatasi semakin banyak nya kejadian
hamil di luar nikah di Desa Kasang Pudak?
3. Bagaimana dampak hamil di luar nikah terhadap hubungan masyarakat di
Desa Kasang Pudak?

C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, agar tidak melebar luas masalah yang terjadi.
Maka kepada pokok pembahasan lain, penulis membatasi permasalahan yang
akan diteliti khususnya tentang “Dampak Hamil di Luar Nikah Terhadap
Hubunggan Masyarakat ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa
Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muara Jambi)”. Adapun batasan
masalahnya yaitu dari lingkup RT 14, 27, 28 Desa Kasang Pudak, Kec.
Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak
dicapai oleh penulis. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah
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keadaan yang ingin dicapai.Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam
rangka penulisan proposal skripsi ini adalah:
a.

Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab hamil di luar nikah di
Desa Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi.

b.

Untuk mengetahui bagaimana cara Lembaga Adat mengatasi semakin
banyak nya kejadian hamil di luar nikah di Desa Kasang Pudak, Kec.
Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi.

c.

Untuk menegatahui bagaimana dampak hamil di luar nikah terhadap
hubungan masyarakat di Desa Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab.
Muaro Jambi.

2. Kegunaan Penelitian
a.

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi penulis dan
masyarakat mengenai dampak yang di timbulkan dari hamil di luar
nikah khususnya pada masyarakat Desa Kasang Pudak, Kec. Kumpeh
Ulu, Kab. Muaro Jambi.

b.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan
wawasan dan pengetahuan penulis.

c.

Sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Program Strata Satu (S1)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka teori
a. Teori Maqashid Al-Syari‟ah
Teori/ajaran muqashid syari‟ah al-Syatibi, menurut Muhammad
Khalid Mas’ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur
penting dari tujuan-tujuan hukum. Agaknya tidak berlebihan jika Wael B.
Hallaq mengemukakan bahwa muqashid syari‟ah al-Syatibi berupaya
mengekspresikan penekanan terhadap hubugan kandungan hukum Tuhan
dengan aspirasi hukum yang manusiawi. Pendapat penulis dapat dikatakan
bahwa kandungan teori muqashid syari‟ah adalah kemaslahatan.
Kemaslahatan itu ukurannya mengacu kepada doktrin Ushul Fiqh yang
dikenal dengan istilah kulliyat al-khams (universalitas yang lima) dan aldharuriyat al-khams (lima macam kepentingan vital), yaitu agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta.9
b. Teori Living Law
Teori living law ini di dalam perkembangan hukum tidak terletak
pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada
masyarakat itu sendiri.Ehrlich menanamkan hukum yang hidup itu sebagai
Rechtsnormen (norma-norma hukum).Hukum sebagai kaidah seyogyanya
harus diolah menuju kepada hukum yang dinamis, optimis untuk

9

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung
: ALFABETA, 2017), hlm 232.
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mewujudkan keadilan dengan legitimasi yang berorientasi pada asas-asas
hukum dan nilai-nilai hukum, sesuai dengan living law di masyarakat.10
2. Kerangka Konseptual
a. Pengertian Kehamilan
Al-hamlu (hamil) dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar
(infinitif) dari kata hamalat. Dikatakan: “al-mar‟atu haamil ma
haamilatun idsaa kaanat hublaa” (wanita itu hamil apabila ia sedang
mengandung janin). Sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu janin yang
dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan. Alqur’an telah mengajarkan manusia bahwa manusia dicipta- kan dalam
perut ibunya mengikuti tahap perkembangan tertentu, sebagaimana
pernyataan di QS. Az-Zumar ayat 6 berikut ini:

              

               

         

Artinya : “Dia menjadikan kamu dalam perut Ibumu kejadian demi
kejadian dalam tiga kegelapan. Yang demikian itu adlah Allah,

10

Ibid, hlm 221.
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Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan.Tidak ada Tuhan
selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?”11
Dalam ayat lain Al-qur’an juga menggambarkan bahwa Allah
menempatkan bayi pada awal perkembangannya di suatu tempat yang
kokoh dan aman, yaitu dalam Surat Al-Mursalaat: 20-22:

              

Artinya :“Bukankah Kami menciptakan kamu dari air mani yang hina,
kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (dalam
rahim) sampai waktu yang ditentukan”12
Dari ayat di atas yang dimaksud Tiga kegelapan yaitu kegelapan
dalam dinding perut (anterior abdominal wall), kegelapan dalam dinding
uterus (uterine wall) dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak
dalam rahim (amniochorionic membrane).
Perkembangan prakelahiran (prenatal period) dibagi tiga periode utama:
1. Tahap Germinal (dari pembuahan sampai 2 minggu) Pada tahap ini
merupakan awal kehidupan manusia yaitu dimulai ketika sperma
melakukan penetrasi terhadap ovum dalam fertilisasi sehingga
terbentuklah zigot. Pada beberapa ayat al-qur’an disebutkan tentang
kejadian awal manusia yang diciptakan dari tetesan (nutfah), di jelaskan
di dalam QS. Al-Qiyamah : 37-38 dan QS. An- Najm : 45-46 yaitu
sebagai berikut :
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QS. Az-Zumar (39) : 6
QS. Al-Mursalaat (77) : 20 - 22
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Artinya : “Bukanlah dulu ia adalah tetesan (nutfah) yang ditumpahkan
(ke dalam rahim). Kemudian tetesan itu menjadi segumpal
darah („alaqah), lalu Allah menciptakannya dan
menyempurnakannya”.13
          

Artinya : “Dan Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan lakilaki dan perempuan. Dari tetesan (nutfah) yang
dipancarkan”14
2. Tahap Embrio (2 minggu sampai 8 minggu) Tahap ini dimulai ketika
zigot telah tertanam (implantasi) pada endometrium. Tahap ini sistem
dan organ dasar janin mulai terbentuk dari susunan sel.
3. Tahap Fetus (8 minggu sampai 40 minggu) Hamil adalah mengandung
janin dalam rahim karna sel telur dibuahi oleh spermatozoa.Secara
umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita
memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya (yang pada
umumnya di dalam rahim).Kehamilan pada manusia berkisar 40
minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir
sampai melahirkan.15
b. Hamil di Luar Nikah
Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil diluar nikah terdiri
dari tiga kosa kata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra
13

QS. Al-Qiyamah (75) : 37 - 38
14
QS. An- Najm : (53) 45 - 46
15
Achmad Muchsin Kamaludiningrat, Mufdilah, Latifa Isna Hayati, Yekti
Satriyandari, Kebidanan Dalam Islam, (Bantul : Quantum Sinergis Media, 2012), Hlm 42-44.
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berarti sebelum dilakukan .Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang
dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan
seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang
disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak
perempuan. Hamil di luar nikah adalah sesuatu yang bagi masyarakat sulit
untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan
memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar
keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak
dibenarkan. Perilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal
remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor eksternal
remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada.
c. Hubungan Masyarakat
Hubungan masyarakat ialah usah - usaha untuk meengembangkan
hubungan–hubungan

yang

akrab,

pantas

dan

oleh

karena

itu

menguntungkan untuk kedua bela pihak. Bagi Prof. Harwood L. Child,
Hubungan Masyarakat

adalah nama untuk aktifitas-aktifitas dan

hubungan-hubungan kita dengan masyarakat, yang mempunyai arti sosial.
Juga Bertrand R, Canfield dalam bukunya: Public Relations,
Principles Cases and Problem. R.D. Irwin Illinois, mengatakan, baha
Hubungan Masyarakat adala suatu filsafah managemen yang memberikan
perioritas pertama kepada kepentingan masyarakat di dalam setiap
keputusan dan tindakan.Hal ini terujud dalam penafsiran atau penjelasan
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kebijaksanaan polotik terhadap masyarakat, guna menjamin saling
pengertian dan memperoleh goodwill.
Professor Edward L,. Bernays mengatakan bahwa Hubungan
Masyarakat mempunyai tiga pengertian:
1. Memberikan penerangan kepada masyarakat,
2. Membujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap
dan tindakan, serta
3. Usaha-usaha pengintegrasikan sikap dan tindakan dari perusahaan kita
dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan perusahaan kita.
Professor

Byron

Christian

mengatakan,

bahwa

Hubungan

Masyarakat adalah suatu usaha yang sadar untuk mempengaruhi orang
terutama melalui komunikasi, guna berpikir baik terhadap sesuatu
organisasi, meghargainya, mendukungnya dan ikut simpati bersamanya
jika mendapat tantangan dan kesukaran.
Dari semua definisi tersebut di atas, dapat kita ambil inti sarinya
ialah, bahwa Hubungan Masyarakat menjalankan usaha-usaha untuk
mencapai hubungan yang harmonis anatara sesuatu badan organisasi
dengan masyarakat sekelilingnya. Definisi yang terakhir mengatakan:
Service yang baik adalah hubungan masyarakat yang baik.
Falsafat atau Pendekatan
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Disamping difinisi ini terdapat Falsafat Hubungan Masyarakat, yang
terdiri atas empat macam.
Pertama disebut Falsafat atau pendekatan merubah pendapat (the
manipulative philosophy atau approach). Pendapat orang lain perlu
dirubah, agar sama dengan pendapat kita,terutama dengan persuasi.
Persuasi adalah cara mempengaruhi orang lain dengan lebih dahulu
mempelajari jiwanya dan keadaan sekelilingnya.Juga kemampuannya
perlu kita pengaruhi, pikirannya kita rombak, agar dia mau mengikuti ideide kita. Falsafat ini terutama dilakukan oleh hubungan masyarakat
pemerintah dan badan-badan politik.
Kedua adalah Falsafat atau pendekatan promose (the promotional
philosophy

atau

approach).

Humas-humas

perusahaan,

pabrik,

perdagangan, atau badan-badan perekonomian menjalankan pendekatan
promosi ini untuk menambah penghasilan.
Ketiga bernama Falsafat atau pendekatan pendidikan (the
Educational philosophy atau approach).Maksud falsafat ini ialah
memberikan kepada anak didik ilmu yang luas dan dalam.Tetapi praktis,
sehingga anak didik dapat segera melaksanakannya dalam masyarakat.Dia
tidak perlu menganggur. Dia dapat segera bekerja, karena disamping
mempunyai pengetahuan yang praktis,dia juga terampil.
Keeempat disebut Falsat atau pendekatan missionary (the
missionary philosophy atau approach).Humas pemerintah atau Negara
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yang sering mendengungkan ini. Seperti humas pemerintah selalu
mengingatkan rakyat akan masyarakat adil dan makmur.16

F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil penelitian terdahulu yang terkait
dengan penelitian ini pada aspek focus/ tema yang diteliti. Penelitian yang
dilakukan oleh:
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yulianti Mahasiswa Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jambi “persepsi
tokoh masyarakat terhadap hamil pranikah ditinjau dari Hukum Islam ( studi
kasus di Desa Muaro Kibul kecamatan tabir barat kabupaten merangin
provinsi jambi)” membahas tentang persepsi tokoh masyarakat tentang sah
tidaknya pernikahan itu serta dampak social yang terjadi dalam masyarakat
dan keabsahan melakukan perkawinan wanita yang sedang hamil dari zina.17
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Al Mizon Mahasiswa Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jambi “denda adat
bagi pelaku zina ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus di desa koto rayo,
kecamatan tabir, kabupaten merangin, provinsi jambi)” membahas tentang
denda adat yang berikan kepada pelaku zina yang dimana dalam hal ini
ditinajau dari hukum Islam.18

16

Bonar, Hubungan Masyarakat Modern, (Jakarta: PT. BINA AKSARA, 1983), hlm

11-13.
17

Yulianti, persepsi tokoh masyarakat terhadap hamil diluar nikah ditinjau dari
Hukum Islam ( studi kasus di Desa Muaro Kibul kecamatan tabir barat kabupaten merangin
provinsi jambi), 2019.
18
Al Mizon, denda adat bagi pelaku zina ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus di
desa koto rayo, kecamatan tabir, kabupaten merangin, provinsi jambi), 2018.
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Risma Fatika Putri “tinjauan hukum
islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan akibat
perzinahan wanita hamil diluar niakah di desa kecapi kecamatan kalianda
lampung selatan” membahas tentang factor-faktor yang melatar belakangi
terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah di desa kecapi.19
Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti lakukan dari beberapa karya
ilmiah lainnya seperti skripsi diatas belum ada yang meneliti tentang “Dampak
Hamil di Luar Nikah Terhadap Hubunggan Masyarakat (Studi Kasus Desa
Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muara Jambi)” yang berfokus pada
dampak yang di timbulkan pada masyarakat sekitar dan hubungan pelaku
hamil di luar nikah terhdapat masyarakat sekitarnya. Maka dari itu penelitian
berkeinginan untuk meneliti hal tersebut agar bisa menambah wawasan
keilmuan khususnya bagi peneliti sendiri, umum dan para pembaca.

19

Risma Fatika Putri, tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat
tentang perkawinan akibat perzinahan wanita hamil diluar niakah di desa kecapi kecamatan
kalianda lampung selatan, 2017.
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BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian
1. Tempat penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kasang Pudak, Kecamatan
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan pertimbangan bahwa
lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun
serta menyelesaikan Skripsi ini.
2. Waktu penelitian
Waktu penelitian dilakukan di Desa Kasang Pudak, Kecamatan
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dari 28 Januari 2021 samapai 28
Maret 2021.

B. Jenis dan pendekatan penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian disini adalah penelitian deskriptif, yaitu
penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian untuk menerangkan
sebuah peristiwa-peristiwa yang masih ada pada era saat ini. Jadi
penelitian ini akan menghasilkan sebuah ulasan mengenai situasi yang
masih terjadi pada saat ini.
2. Pendekatan penelitian
Penulis disini menggunakan pendekatan penelitian hukum
empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam
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masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam maysarakat.Jadi hukum di
konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi
perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.20

C. Jenis dan sumber data
1. Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:
a. Data primer
Data primer adalah data pokok yang digunakan dala penelitian
yang diperoleh secara langsung dari sumber manapun dari lokasi objek
penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh
dilapangan.Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau
pihak kedua dan seterusnya.Dalam penelitian ini, data primer diperoleh
secara langsung melalui beberapa langkah, seperti Wawancara.21
Data primer merupakan data empiris yang berasal bisa dari
nash Al-Qur’an dan hadits Nabi. SAW Dan data lapangan. Data
lapangan itu diperoleh dari responden.Responden meliputi tokohtokoh Agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan
masyarakat yang ada di desa Kasang Pudak oleh peneliti yang ada
kaitannya

dengan

permasalahan

20

yang

diteliti.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, hlm 71.
Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-7,
(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.
21
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b. Data sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini bisa
diperoleh den gan mengurip dari artikel atau sumber lain.22 Data
sekunder adalah data penunjang seperti Undang-Undang dan KHI.
2. Sumber data
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa
literatur-literatur yang mendukung penelitian ini baik berupa Pemerintah
Desa, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda,
buku, koran, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap
penting dalam mendukung penelitian ini.

D. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan,
peninjauan, penunjauan, dan penyelidikan riset ataupun melihat langsung
peristiwa yang terjadi di masyarakat di dalam penelitian ini. Observasi
berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat”. Istilah observasi diarahkan
pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang
22

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, (Jambi: Syari’ah Perss IAIN
STS, 2014), hlm. 34.
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muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena
tersebut.23
2. Wawancara
Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh
informasi langsung dari responden.Wawancara yang dimaksud disini
adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis
dan runtut serta memiliki nilai validitas dan relibilitas.Wawancara
diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas dan
lengkap.24
3. Dokumentasi
Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pengumpulan
data dengan dokumentasi.Metode dokumentasi adalah pengampulan data
melalui datapeninggalan tertulis seperti, arsip, dan termasuk buku-buku
tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penelitian.25

E. Teknik Analisis Data
Analisis dalam penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku
(behavior) yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto
dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian data primer.
23

Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Observasi dan Wawancara,( Jawa
Timur: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 1.
24
H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, hlm.
116.
25
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), Cet. 4,
hlm. 102.
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Kemudian penelitian hukum empiris (empirical law research) menurut Abdul
Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai
perilaku

(behavior)

anggota

masyarakat

dalam

hubungan

hidup

bermasyarakat.
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris
dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, namun pada penelitian
ini peneliti mengunakan penelitian kualitatif yakni dengan cara menguraikan
data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur,
logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman
dan interpretasi data.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Geografis Desa Kasang Pudak
1. Sejarah
Dilihat dari sosial budaya, Penduduk Desa Kasang Pudak sangat
majemuk terdiri dari berbagai suku dan etnis serta berbagai macam
pemeluk agama dengan mayoritas ± 90 % beragama Islam, sebagian besar
penduduk berpencaharian sebagai Buruh dan Wiraswasta, sisanya sebagai
Petani, Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan karyawan. Desa Kasang
Pudak juga memiliki potensi yang sangat bagus untuk terus dikembangkan
dan di lestarikan yaitu masih kuatnya masyarakat terhadap aturan negara,
agama dan adat budaya.
Desa Kasang Pudak tentunya memiliki potensi sumber daya alam
(SDA) yang bagus untuk bisa dikembangkan, baik itu hasil pertanian,
peternakan, industri kecil maupun usaha-usaha kecil menengah. Selain
sumber daya alam yang bagus, Desa Kasang Pudak juga memiliki sumber
daya manusia (SDM) yang berlimpah dan sangat potensial, hal itu dilihat
dari semakin meningkatnya angka jumlah penduduk desa Kasang Pudak
yang mencapai 18.361 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh satu) jiwa
dan banyaknya anak usia produktif yang melanjutkan ke sekolah sampai
perguruan tinggi.26

26

Anonim.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasang Pudak (RPJM-DES).
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2. Aspek Geografis
Pengertian lingkungan geografi dalam penelitian ini, adalah semua
bentang lahan baik bersifat fisik maupun sosial, serta aksesibilitas dari
wilayah yang bersangkutan. Pemahaman makna lingkungan geografi
sangat penting, karena sejarah kehidupan umat manusia selalu
menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa-peristiwa sejarah dan
peradaban manusia, serta kehidupan sosial dan ekonomi penduduk dengan
lingkungan geografi dari suatu wilayah. Pada sisi lain masalah ketidak
setaraan martabat antara perempuan dengan laki-Iaki sudah lama menjadi
perbincangan para pakar, khususnya bidang ilmu sosial.
Desa Kasang Pudak adalah salah satu desa yang berada di
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Provinsi Jambi.

Dengan luas ± 1.129 ha Kasang Pudak merupakan suatu wilayah yang
sangat strategis karena sebagai desa penyangga kota jambi. Desa Kasang
Pudak tentunya memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang bagus
untuk bisa dikembangkan, baik itu hasil pertanian, peternakan, industri
kecil maupun usaha-usaha kecil menengah.Selain sumber daya alam yang
bagus.
Adapun nama-nama Dusun serta cangkupan luas masing-masing
wilayah tersebut adalah sebagai berikut:
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Contoh Tabel:
Tabel I
Data Wilayah Desa Kasang Pudak27
No
Dusun

NamaDusun

Nomor RT

Jumlah
RT

1

Karya Bakti

01;02;05;06;21;23;33

7 RT

2

Panca Karya

07;08;09;11;16;18;19;22;30;43;44

11 RT

3

Pesantren

12;13;26;31;32;38

6 RT

4

Kebon Jero

03;10;15;20;24;29;34;35;37;39;40;42

12 RT

04;14;17;25;27;28;36;41

8 RT

Tanjung
5
Nangko
TOTAL

44 RT

Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan Kumpeh Ulu berjarak 10,00
km, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor
20 menit. Sedangkan jarak dari Ibukota Kecamatan Kumpeh Ulu ke
Ibukota Provinsi Jambi berjarak 15,00 km. lama jarak tempuh ke ibu kota
Provinsi dengan kendaraan bermotor 55 menit.
Secara geografis Desa/Kelurahan Desa Kasang Pudak Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi memiliki 5 (lima) dusun karna

27

Sumber: Kantor Balai Desa Kasang Pudak, Profil Desa dan Kelurahan, Diakse pada
WEB:www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_pote
nsi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008. Tangal 28 Januari 2021.
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permekaran yang berasal dari ex-transmigrasi dan memiliki luas ± 1.129
ha dengan batas-batas daerah sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan

: Desa Pudak dan Desa Muara

Kumpeh
b. Sebelah Timur berbatasan dengan

: Desa Kasang Kota Karang

c. Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Tangkit Baru dan Kel. Eka
Jaya
d. Sebelah barat berbatasan dengan

: Desa Kasang Kumpeh

Gambar I
Grafik Presentase Luas Desa Kasang Pudak28
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Dusun IV Kebon Jero
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Sumber: Kantor Balai Desa Kasang Pudak, Profil Desa dan Kelurahan, Diakse pada
WEB:www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_pote
nsi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008. Tangal 28 Januari 2021.
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B. Demografis Desa Kasang Pudak
1. Keadaan Penduduk
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal
ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran,
mobilitas,

penyebaran,

kualitas

dan

kondisi

kesejahteraan

yang

menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan
penduduk setempat. Perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri
atas Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan,
Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial
budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup, Partisipasi semua pihak dan
gotong royong, Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga
sebagai unit terkecil dalam masyarakat, Kesamaan hak dan kewajiban
antara pendatang dan penduduk setempat, Perlindungan terhadap budaya
dan identitas penduduk lokal, dan Keadilan dan kesetaraan gender.
Jumlah penduduk di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi 18.598 jiwa dengan rincian laki-laki 9.555 jiwa
dan perempuan 9.043 jiwa. Penduduk desa Kasang Pudak merupakan
penduduk yang majemuk dikarenakan desa penyangga kota.
Adapun jumlah penduduk desa Kasang Pudak adalah sebagai
berikut :
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TABEL II
Jumlah Penduduk Desa Kasang Pudak29
KEPALA KELUARGA

JIWA

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

4.248

52

4.300

9.555

9.043

18.598

Gambar II
Grafik Persentase Jumlah Penduduk Desa Kasang Pudak30
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2. Mata Pencarian Penduduk
Mata pencarian penduduk Desa Kasang Pudak sangat bervariasi
dan dapat digolongkan sebagai berikut :

29

Sumber: Kantor Balai Desa Kasang Pudak, Profil Desa dan Kelurahan, Diakse pada
WEB:www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_pot
nsi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008. Tangal 28 Januari 2021.
30
Ibid.
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TABEL III
Mata Pencarian Penduduk Desa Kasang Pudak31
NO

MATA PENCARIAN

JUMLAH %

1

Petani

9,7%

2

Buruh

62,7%

3

PNS/TNI/Polri

4,3%

4

Wiraswasta

17,9%

5

Pedagang

5,4%

Gambar III
Grafik Persentase Mata Pencarian Desa Kasang Pudak32
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Sumber: Kantor Balai Desa Kasang Pudak, Profil Desa dan Kelurahan, Diakse pada
WEB:www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_pote
nsi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008. Tangal 28 Januari 2021.
32
Ibid.
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3. Sarana dan Prasarana
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sarana adalah segala
sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau
tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek).
Sedangkan secara etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak
langsung

untuk

mencapai

tujuan

dalam

pendidikan.

misalnya:

lokasi/tempat, bangunan sekolah,lapangan olahraga, uang, dan lain
sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan
pendidikan. misalnya; ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan lain
sebagainya.
Dalam hal ini sarana dan prasarana yang dimiliki desa Kasang
Pudak yaitu:
TABEL IV
Sarana dan Prasarana Desa Kasang Pudak33
SARANA
Pemerintahan/

JUMLAH Nama Tempat
1 (Unit)

LOKASI

Gedung balai desa

RT. 06 Dusun II

Masjid Mujahidin

RT. 02 Dusun I

Masjid Ilal Jannah

RT. 07 Dusun II

Balai Desa

33

Sumber: Kantor Balai Desa Kasang Pudak, Profil Desa dan Kelurahan, Diakse pada
WEB:www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_pote
nsi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008. Tangal 28 Januari 2021.
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Sarana Ibadah

7 (Unit)

(Masjid)

Sarana Ibadah
(Langgar/Mus
hollah)

22 (Unit)

Masjid Miftahurrahman

RT. 11 Dusun III

Masjid Babul Hasanah

RT. 03 Dusun IV

Masjid Darul Amanah

RT. 20 Dusun IV

Masjid Assobirin

RT. 25 Dusun V

Masjid Baitul Muslimin

RT. 14 Dusun V

Langgar Jamiatul Khoir

RT. 23 Dusun I

Langgar Raudatul Jannah

RT. 06 Dusun I

Langgar Baitul Muhtar

RT. 33 Dusun I

Langgar Nurul Hibah

RT. 30 Dusun I

Langgar Mathaliul Huda

RT. 43 Dusun II

Langgar Nurul Ikhwan

RT. 22 Dusun II

Langgar Nurul Ihsan

RT. 16 Dusun II

Langgar Al Ikhlas

RT. 44 Dusun II

Langgar Al Hijrah

RT. 08 Dusun II

Langgar Nurul Iman

RT. 12 Dusun II

Langgar Baiturahim

RT. 32 Dusun III

Langgar Nurul Islam

RT. 24 Dusun IV

4. Pendidikan
Pendidikan ialah usaha membina dan mengembangkan kepribadian
manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para
beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses
pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang

30

dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan
kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak
yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa
memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan
mental, dan lain sebagainya.
Dibidang pendidikan terlihat beberapa program pemerintah sudah
berkembang, dibidang keagamaan juga sudah cukup maju, hal tersebut
terlihat adanya hampir di setiap RT terdapat sarana ibadah yang cukup
memadai seperti grup hadrah/kompangan, majelis taklim serta kegiatan
rutin Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) tingkat desa yang rutin di
adakan setiap 2 tahun sekali. Adapun sarana Pendidikan sebagai berikut:
TABEL V
Pendidikan Di Desa Kasang Pudak34
NO

Tingkat Pendidikan

Laki - laki

Perempuan

1

Usia 3- 6 th yang belum masuk TK

125 Orang

114 Orang

2

Usia 3- 6 th yang sedang TK/Play Grup

499 Orang

454 Orang

3

Usia 7-18 th yang tidak pernah sekolah

44 Orang

41 Orang

4

Usia 7-18 th yang sedang sekolah

2.140 Orang 2.001 Orang

5

Usia 18- 56 th yang tidak pernah sekolah

60 Orang

59 Orang

6

Usia 18- 56 th pernah SD tetapi tidak tamat 30 Orang

28 Orang

34

Sumber: Kantor Balai Desa Kasang Pudak, Profil Desa dan Kelurahan, Diakse pada
WEB:www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_pote
nsi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008. Tangal 28 Januari 2021.
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7

Tamat SD / Sederajat

3.911 Orang 1.951 Orang

8

Usia 12- 56 th tidak tamat SLTP

130 Orang

121 Orang

9

Usia 18- 56 th tidak tamat SLTA

57 Orang

56 Orang

10

Tamat SMP/ Sederajat

1.419 Orang 1.446 Orang

11

Tamat SMA/K Sederajat

658 Orang

741 Orang

12

Tamat D-1/ Sederajat

46 Orang

38 Orang

13

Tamat D- 2/ Sederajat

5 Orang

7 Orang

14

Tamat D- 3/ Sederajat

83 Orang

76 Orang

15

Tamat S- 1/ Sederajat

293 Orang

315 Orang

16

Tamat S- 2/ Sederajat

9 Orang

1 Orang

17

Tamat S- 3/ Sederajat

0

0

18

Tamat SLB A

0

0

19

Tamat SLB B

0

0

20

Tamat SLB C

0

0

JUMLAH TOTAL

5.

16. 958 Orang

Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan. Salah satunya adalah Sarana
Kesehatan

Milik

diselenggarakan

Pemerintah
dan

dimiliki

yaitu
oleh

Sarana

Kesehatan

pemerintah.

yang

Pembangunan

kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar
artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
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Indonesia dan sebagai model bagi pelaksanaan pembangunan
nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi
peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya
kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.
Dalam bidang kesehatan sudah ada Puskesmas induk dan
Posyandu yang berada di beberapa dusun sehingga berdampak positif
terhadap kesadaran pola hidup sehat.Adapun sarana kesehatan sebagai
berikut:

TABEL VI
Sarana Kesehatan Desa Kasang Pudak35
No

Sarana Kesehatan

Jumlah

1

Puskesmas Induk

1 (satu) unit di RT. 03

2

Puskesmas Pembantu

1 (satu) unit di RT. 05

3

Klinik Bersalin Asmahan

1 (satu) unit di RT. 02

4

Klinik Bersalin Nurbaiti

1 (satu) unit di RT. 12

5

Klinik Mawar Putih

1 (satu) unit di RT. 29

6

Posyandu

2 (dua) unit di RT. 26 dan 10

35

Sumber: Kantor Balai Desa Kasang Pudak, Profil Desa dan Kelurahan, Diakse pada
WEB:www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_pote
nsi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008. Tangal 28 Januari 2021.
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6. Sarana Olah Raga
Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri
dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang
digunakan dalam kegiatan olahraga. Prasarana olahraga adalah sumber
daya pendukung yang terdiri dari tempat olah raga dalam bentuk
bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program
kegiatan olahraga.
Dalam bidang Olahraga di Desa Kasang Pudak Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi sudah ada Lapangan

yang

berada di beberapa dusun sehingga berdampak positif terhadap
masyarakat. Adapun sarana Olahraga sebagai berikut:

TABEL VII
Sarana Oalahraga Desa Kasang Pudak36

36

NO

SARANA OLAHRAGA

JUMLAH

1

Lapangan Sepak Bola

2 (dua) buah di RT. 24

2

Lapangan Futsal

1 (satu) buah di RT. 02

3

Lapangan Bola Volly

2 (dua) buah di RT. 11, 22

4

Lapangan Badminton

1 (satu) buah di RT. 22, 11, 17, 31, 20, 44

Ibid.
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7. Sarana Umum
Sarana umum adalah yang disediakan untuk kepentingan umum
seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, dan jembatan
penyebrangan. Sarana yang disediakan ini merupakan sarana yang
memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga harus dipelihara
dengan baik. Fasilitas pejalan kaki berfungsi memisahkan pejalan kaki
dari jalur lalu lintas kendaraan guna menjamin keselamatan pejalan
kaki dan kelancaran lalu lintas.
Adapun sarana Umum yang di miliki Desa Kasang Pudak
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut:

TABEL VIII
Sarana Umum Desa Kasang Pudak37
No

Jalan

Luas

1

Jalan raya beraspal

± 2.500 m

2

Jalan lingkungan beraspal

± 3.500 m

3

Jalan lingkungan cor beton

± 4.800 m

4

Jalan lingkungan tanah

± 18.500 m

37

Sumber: Kantor Balai Desa Kasang Pudak, Profil Desa dan Kelurahan, Diakse pada
WEB:www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_pote
nsi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008. Tangal 28 Januari 2021.
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8.

Agama
Agama,ialah merupakan sesuatu yang dapat merubah perilaku
seseorang sebab, agama berisi tentang aturan – aturan yang bisa
membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Karena, setiap agama
pastilah empunyai maksud – maksud tertentu agar penganutnya menjadi
lebih terarah. Walaupun sebenarnya banyak sekali agama yang tersebar
saat ini.
Penduduk Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi mayoritas beragama Islam, namun ada juga
yang beragama Kristen Protestan dan Katolik.Demi menunjang
aktivitas peribadahan di wilayah Desa Kasang Pudak, dibangun sarana
dan prasarana ibadah baik dari swadaya masyarakat maupun
pemerintah. Jumlah penduduk menurut agama dan tempat ibadah dapat
dilihat dari tabel dan grafik dibawah ini:
Tabel IX
Agama di Desa Kasang Pudak38

38

No.

Agama

Jumlah

1.

Islam

17,668 Orang

2.

Kristen Protestan

463 Orang

3.

Katolik

186 Orang

4.

Hindu/Budha

2 Orang/ 279 Orang

Ibid.
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Gambar III
Grafik Presentase Agama di Desa Kasang Pudak39
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C. Ekonomi dan Sosial Budaya Desa Kasang Pudak
1.

Ekonomi
Ekonomi ialah aktivitas manusia yang berhubungan dengan

produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi
secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen
rumah tangga1 . Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan
cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai suatu barang
dan suatu jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat
dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat ialah

39

Sumber: Kantor Balai Desa Kasang Pudak, Profil Desa dan Kelurahan, Diakse pada
WEB:www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_pote
nsi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008. Tangal 28 Januari 2021.
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mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan,
pengembangan maupun distribusinya.
Dari bidang pertanian Desa kasang pudak sangat potensial untuk di
kembangkan dan produknya bisa menjadi Icon di masa yang akan datang, hal
ini dibuktikan dengan bisa tumbuh dan berkembang tanaman bawang merah
dan melimpahnya tanaman pepaya yang di tanam oleh petani hasil ini
membuktikan bahwa tanah di desa kasang pudak cocok sebagai lahan
pertanian.

Dan juga di desa Kasang Pudak terdapat industri

kecil dan

menengah , seperti 21 industri makanan, 8 rumah makan dan restoran.
Ada juga di bidang peternakan yang cukup berkembang,
Perkembangan usaha peternakan perlu didukung oleh berbagai sarana
produksi, salah satunya adalah ketersediaan pakan. Bahan pakan sumber
energi dapat berasal dari jagung, singkong, dedak padi, dedak gandum, sagu
dan lain sebagainya, sedangkan bahan pakan sumber protein dapat berasal
dari bungkil kedelai, tepung ikan, daun leguminosa, tepung darah dan lainlain. Bahan pakan berserat seperti rumput, jerami padi, pucuk tebu, kulit
buah kakao dan pertanian tanaman pangan lainnya merupakan bahan pakan
yang banyak dimanfaatkan untuk ternak ruminansia, seperti sapi, domba
atau kambing. salah satu contohnya adalah meningkatnya minat masyarakat
terhadap budidaya perikanan dan peternakan.40

40

Ibid.
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2. Budaya
Budaya ialah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki
bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat yang diwariskan
dari generasi ke generasi. Budaya pun terbentuk dari banyak unsur yang
rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas,
pakaian, bangunan, dan karya seni. Dimana budaya

dapat

diartikan

sebagai suatu hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang
selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu.
Budaya dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa kita
pisahkan, sebab

budaya lahir dalam masyarakat tertentu dengan ciri

khasnya yang membedakan mereka dengan masyarakat lain. Kekayaan
budayalah yang menjadikan salah satu ciri penting dari bangsa Indonesia.
Keberagaman suku, agama dan budaya itu dari berbagai propinsi di
Indonesia menjadikan bangsa Indonesia ini unik. Inilah yang menjadi
salah satu landasan dalam pemersatu kemerdekaan bangsa ini.
Dalam persoalan budaya yang ada di lingkup desa pastinya tak
terlepas dari peran lembaga adat desa itu sendiri. Lembaga adat, itu sendri
merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat itu
sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk
menampung aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses
penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat maupun antara
wilayah adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah
dengan cara arif dan bijaksana dengan berpedoman pada norma adat

39

bersendikan syarah dan kitabullah, serta aturan adat yang mengatur
segala

sendi

kehidupan

bermasyarakat

baik

dalam

pengelolaan

pemerintahan.
Sementara itu di masyarat Desa Kasang Pudak terdapat ragam
budaya yang ada di masyarakat karenakan terdapat banyak suku dan
budaya seperti suku Jawa, suku Bugis, suku Sunda dan masih terdapat
suku yang ada, tetapi tetap lah masyarakat menjujung tinggi budaya jambi
yang selama ini telah ada, seperti acara pernikahan, Khitanan dan acara
lainnya di situ diterapkan prosesi Adat budaya Melayu Jambi dan masih
banyak lagi Adat Budaya Melayu Jambi yang di terapkan di Masyarakat
Desa Kasang Pudak.
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Penyebab terjadinya Hamil di Luar Nikah di Desa
Kasang Pudak
Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, bukan saja hanya karena
pergaulan bebas, tetapi penyebab lainnya juga karena lemahnya iman pada
masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang
buruk itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin
diperlukan oleh setiap individu.41
Menurut Sarlito Wirwan Sarwono, menyatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi hamil di luar nikah yaitu:
1. Meningkatnya libido seksualitas. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang
mendaptkan rangsangan dari luar yang ditangkap oleh indra, bisa berupa
video porno, gambar porno, atau sentuhan dari lawan jenis dan cerita
dewasa.
2. Penundaan usia perkawinan. penundaan usia perkawinan bisa menjadi
salah satu alasan seseorang mengalami tingginya hasarat seks yang sudah
waktunya, namun belum mendapatkan penyaluran hasrat yang tepat.42
3. Faktor pendidikan. Penulisan yang dilakukan oleh Elisabet telah
membuktikan bahwa angka keterbukaan informan yang berpendidikan
tinggi dan rendah hampir sama. Hasil uji statistik tidak menunjukkan

41

Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003) ed. 1, cet. Ke-1, hlm.

42

Sarlito Wirawan Sartowo, Psikologi Remaja, ( Jakarta: Raja Gravindo, 2001), hlm. 141.
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adanya keterkaitan antara pendidikan dengan sikap remaja terhadap
hubungan seks pranikah.43
4. Faktor pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini mempengaruhi banyak kaum
muda, yang bisa saja akibat dari terkikisnya moral budaya indonesia sebab
masukkan nya budaya-budaya barat.
Adapun hasil dari wawancara penulis kepada para pelaku mengenai
tentang Faktor – faktor penyebab dari Hamil di Luar Nikah yang terjadi di
Desa Kasang Pudak yaitu Sebagai berikut :
1. Kurangnya Perhatian Orang Tua
Seperti yang di sampaikan oleh pelaku TW yang mengakui
kurangnya perhatian orang tua menjadi salah satu penyebab terjadinya
Hamil di Luar Nikah yang dia mengatakan sebagai berikut:
“Iya, di keluarga kami dari orang tua saya kurang nya perhatihan
kepada saya terhadap pergaulan yang saya lakukan di luar rumah
dan juga saya sering keluar jalan berdua pacar saya tanpa adanya
pengawasan dari orang tua saya”44
Dari pendapat diatas, penulis dapat mengambil intinya, yaitu
pelaku melakukan hal tersebut agar mendapatkan perkahatian dari orang
tua nya. Namun tetap saja apa yang dilakukan untuk mendapatkan
perhatian ini adalah salah.

43

Elisabet Setya Asih Widyastuti, Personal dan Sosial Yang Mempengaruhi Sikap Remaja
Terhadap Hubungan Seks Pranikah, Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, Vol 4 No 2, (Agustus
2009), hlm. 78.
44
Waaawancara dengan TW, pelaku hamil di luar nikah di Desa Kasang Pudak, Tanggal 10
Februari 2021.
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2. Pergaulan yang Bebas
Seperti yang di sampaikan oleh pelaku FJN yang mengakui
Pergaulan Bebas salah satu penyabab terjadinya Hamil di Luar Nikah yang
dia mengatakan sebagai berikut :
“ Saya sadari memang yang menjadi faktor penyebab perbuatan
terlarang ini karena pergaulan dari teman-teman se-trongkongan
saya. Dimana didalam kelompok tongkrongan saya, hal seperti ini
adalah hal yang biasa.Namun tetap ada rasa menyesal dalam diri
saya, sebab disini yang malu bukan hanya saya dan pasangan
saya. Namun keluarga besar saya juga “. 45
Dari wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa, ruang
lingkup pertemanan sangan berpengaruh dalam membentuk karakter
remaja. Faktor ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Sarlito Wirwan
Sarwono di atas.
3. Banyaknya Hotel dan Kos-kosan bebas
Seperti yang di sampaikan oleh pelaku POV yang mengakui
Banyaknya Tempat Hotel dan Kosan yang bebas menjadi salah satu
penyebab terjadinya Hamil di Luar Nikah yang dia mengatakan sebagai
berikut :
“yoh, karna di daerah kito ni dekat dengan kota bang banyak
tesebar hotel - hotelan dan kos-kos remang - remang, jadi tu
mudah be kami nyari tempat yang dak di tengok samo orang-orang
yang kami kenal nak ngelakuin hal kek gitu tu, bukannyo apo bang,
tapi tu kalo bagi kami jadi faktor pendukung orang buat hal gitu
tu”46

45

Wawancara dengan FJN, pelaku hamil di luar nikah di Desa Kasang Pudak, Tanggal 1
Maret 2021
46
Wawancara dengan POV, pelaku hamil diluar nikah di Desa Kasang Pudak, Tanggal 12
Maret 2021
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Dari waawancara di atas penulis dapat menarik pendapat yaitu,
remaja atau orang yang melakukan seks bebas yang berujung pada hamil
di luar nikah melakukan hal tersebut di hotel-hotel atau kos-kos an sekitar
daerah tersebut. Penurut pendapat penulis jika dilihat dari faktor ini,
seharusnya pemerintah harus lebih gencar dalam menertibkan lagi lokasilokasi seperti ini.
4. Kurangnya Pendidikan Agama
Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh yang di segani di
masyarakat desa kasang pudak yaitu bapak M Solehan beliau berpendapat
bahwa salah satu faktor terjadinya fenomena ini yaitu kurang nya
pemahaman Agama di lingkungan nya, berikut pendapatnya:
“ni kalo pandangan dan yang sayo tengok dari beberapa kasus di
sini yo, orang yang melakukan hal itu kurang mendapat
pemahaman agama dari lingkungan terutama keluarga. Keluarga
seharusnya itu mengarahkan anak terutama dari segi agama itu
harus bener-bener di tekankan dan dijadikan kebiasaan seharihari, salah satunya yaitu ibadah sholat. Keluarga itu harus terus
mengontrol anak nya agar ibadahnya tidak lupa atau tertinggal.
Karna Sholat adalah tiang utama kita, solat adalah pondasi kita,
jika dari sholatnya tidak bisa baik, bagaimana pondasi itu akan
kokoh kan? Nah itulah sebab nya iman nya lemah, dan terjadilah
hal yang tak diinginkan tersebut. Wong kita yang sholat banyak
godaan, apalagi kalau kita tidak sholat kan.”47

B. Cara Lembaga Adat mengatasi semakin banyaknya Hamil di Luar
Nikah di Desa Kasang Pudak
Warga masyarakat Adat Jambi seluruhnya beagama Islam, dan sepakat
menetapkan azas “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah“.
47

Wawancara dengan M Solehan Tokoh Masyarakat Desa Kasang Pudak 20 Februari 2021
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Artinya adat jambi harus sesuai dengan syariat ajaran Islam berdasarkan alQuran dan Ḥadist.48
Hukum adat ialah hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat, menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar
suatu perbuatan tersebut dapat diteliti (disimak) dari ungkapan-ungkapan
dalam pepatah serta seloko adat yang ada kaitannya dengan kejadian
tersebut.49
Adapun salah satu bentuk dan cara lembaga Adat Desa Kasang Pudak
yang dalam hal ini saksi diberikan untuk perempuan ataupun laki – laki yang
belum menikah seperti yang di sampaikan Oleh Ketua Lembah Adat Desa
Kasang Pudak dalam mengatasi semakin banyak nya Hamil di Luar Nikah di
Desa Kasang Pudak yaitu dengan sebagai berikut :
1. Penyuluhan / Sosialisasi
Dari Lembaga Adat dalam perkara ini telah melakukan sosialisasi
kepada masyarakat menyampaikan tentang dari bahaya nya perbuatan zina
yang mengakibatkan Hamil di Luar Nikah.Tentunya hal tersebut sangat
merugikan bagi dirinya sendiri khusus nya dan pada masyarakat pada
umum nya.
Hal ini selaras dengan tanggapan yang diberikan oleh Bapak
Susanto selaku salah satu anggota lembaga adat desa kasang pudak yaitu :
48

Arjep Jeki Murtawan, Persepsi Masyarakat Terhadap Sanksi Adat Nikah Dalam
Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Desa RantauSuli Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten
Merangin)….,2020, hlm 36.
49
Lembaga Adat Propinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Jambi, Buku Pedoman
Adat Jambi, (Jambi: tnp.,1994), hlm.23.
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“kalau saya ya, kalau ada ada perkumpulan muda/mudi ni kan,
seperti perkumpulan BKPRMI kalian tu, saya kan sering kali udah
mengingatkan kalian bahaya pergaulan bebas apalagi zinah tu
kan, jadi itu bisa dikatakan sosialisasi lahkan, walaupun mungkin
tidak resmi”50
Dari pernyataan responden di atas, penulis menarik kesimpulan
bahwa sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan pegawai adat
dalam mengatasi prihal hamil di luar nikah ini, salah satunya yaitu dengan
sosialisasi, baik itu sosialisasi yang resmi maupun tidak resmi.
Penulis sebagai salah satu pemuda di Desa kasang pudak pun
mengakui bahwa sosialisasi ini memang ada, namun tidak seluruh
pemuda/i dan masyarakat mengikuti kegiatan ini, sehingga penyampaian
nya belum efektif. Dan menurut penulis, para pelaku hamil di luar nikah
ini beragam kalangan, ada kalangan yang memang aktif dan bergaul
dengan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mempercayai
jika dia melakukan hal seperti itu. Namun pelaku lainnya memang hampir
tidak pernah mengikuti kegiatan pemuda desa seperti BKPRMI.
2. Memberikan Sanksi
Dalam pemberian Sanksi kasus Hamil di Luar Nikah Lembaga
Adat Desa Kasang Pudak menerapkan beberapa Sanksi Adat sebagai
berikut :
a.

Menikahkan Pelaku dengan pasangan yang melakukan zina yang
mengakibatkan Hamil di Luar Nikah jika mereka belum menikah.

50

Wawancara dengan Susanto, Anggota Lembaga Adat Desa Kasang Pudak 22 Februari

2021
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Menurut penulis hal ini selaras dengan isi dari KHI yang berlaku di
Indonesia, seperti yang tertera dalam pasal 53 yang isi nya dalam Ayat
(1) seseorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya 51. Dengan demikian perkawinan wanita hamil
karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku di indonesia. Oleh karena itu perkawinan wanita hamil karena
zina

tersebut

belum

mengakomodir

terhadap

laki-laki

yang

menghamili wanita lain di luar nikah.
b. Denda bagi pelaku yang berbuat zina yang mengakibatkan Hamil di
Luar Nikah, akan di kenakan denda membayar 1 ekor kambing.
Dalam penerapan denda ini di upayakan agar mendapatkan efek jera
bagi pelaku, dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat pada
umumnya.
c. Pindah kampung, hal ini dilakukan jika pelaku tersebut tidak bisa lagi
di terima oleh masyarakat sekitarnya maka, dari itu dengan berat hati
Lembaga Adat meminta/menyuruhnya pindah dari kampong.
Hal ini selaras dengan tanggapan bapak ketua adat desa kasang pudak, yaitu
bapak M Syafi’i berikut tanggapannya:
“yah, memang salah satu cara agar pelaku jera dan tidak ada nya
kasus kasus yang sama kedepannya, adat desa kita akan memberikan
sanksi berupa membayar denda, dinikahkan dan bisa di usir dari
kampng desa kasang pudak ini. tapi yang memang sering di jadikan
sanksi y dinikahkan dan bayar denda tu lah, jarang kalau sampai di
usir dari kampung dan biso dibilang pindah kampung tu Cuma
ancaman bae”.
51

Disalin dari, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Direktorat Pembinaan Peradilan
Agama Islam, Ditjrn Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
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3. Bekerjasama dengan Pemerintah Desa
Dalam hal ini Lembaga Adat Desa Kasang Pudak melakukan kerja sama
dengan Pemerintahan Desa Kasang Pudak dalam hal Penerapan sanksi
adat yang akan diterapkan bagi pelaku di dalam lingkup wilayah Desa
Kasang Pudak.52
Menurut penulis salah satu cara pencegahan yang dilakukan oleh
pemerintah desa

yaitu dengan diadakan nya

sebuah perkumpulan

pemuda/pemudi yang ada di Desa Kasang Pudak yaitu BKPRMI ( Badan
Komunikasi

Pemuda

Remaja

Masjid

Indonesia).

Dengan

adanya

perkumpulan ini, pemerintah dan penulis berharap banyak dan berharap besar
agar dapat menjadikan perkumpulan ini menjadi kegiatan positif bagi
pemuda/i di Desa Kasang Pudak
Namun menurut salah satu tokoh masyarakat desa kasang pudak,
beliau kurang setuju dengan beberapa sanksi adat yang ada di desa tersebut,
sebab menurutnya tidak selaras dengan azas “Adat Bersendi Syarak, Syarak
Bersendi Kitabullah”. Berikut ini tanggapannya
“saya ya kurang setuju dengan adat yang membayar denda bagi
pelaku zinah tersebut, sebab itu tidak selaras dengan azaz kita, dan
juga tidak memberikan efek jera yang sesungguhnya”.53

52

Wawancara dengan M. Syafi’i, Ketua Lembaga Adat Desa Kasang Pudak, 1 Februari

2021.
53

Wawancara dengan Sugeng Widodo, Tokoh Masyarakat Desa Kasang Pudak, 28
Februari 2021.
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Kesimpulan dari pendapat beliau dapat penulis ambil yaitu, menurut
beliau apabila pelaku hamil di luar nikah diberi sanksi denda dengan
membayar Satu ekor kambing, maka menurut beliau denda tersebut bisa
dikatakan tidak boleh dalam agama, karena mengambil uang dari hasil
perzinahan tu tidak boleh.
Wawancara yang penulis lakukan dengan 2 pasang keluarga yang
hamil di luar nikah, ada yang berpendapat setuju dengan sanksi tersebut,
namun ada juga yang berpendapat kurang setuju atau keberatan dengan sanksi
tersebut, apalagi dalam hal membayar denda. Berikut wawancara yang
penulis lakukan dengan keluarga TW.
“kalo kami setuju lah, karno kami lah salah kan, dan jugo kato orang
tu kan dimano bumi di pijak di situ langit di junjung, jadi kami ikuti
be adat di sini”54
Berbeda dengan pendapat di atas, keluarga POV malah merasa
keberatan dengan denda tersebut. Berikut pendapatnya:
“yo, kami ni serba salah, kami sadar lah lah salah ibarat tu lah buat
malu desa, tapi tu kalo dengan dendo bayar sehargo kambing t kami
jugo kek mano lah, kami ni orang dak punyo jugo, meraso berat
seberan nyo, Cuma tu yo nak diapokanlah lagi kan”55
Perbedaan pendapat prihal denda atau sanksi pelaku hamil di luar
nikah ini memang sangat lumrah di kalangan masyarakat, namun menururt
penulis, sanksi tersebut memang kurang tegas, sebab jiaka di lihat dari efek

54

Waaawancara dengan TW, pelaku hamil di luar nikah di Desa Kasang Pudak, Tanggal
10 Februari 2021.
55
Wawancara dengan POV, pelaku hamil diluar nikah di Desa Kasang Pudak, Tanggal 12
Maret 2021.
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jera nya, meski ada sanksi pembayaran denda tersebut, kasus hamil di luar
nikah masih ada di desa kasang pudak ini. Dan menurut penulis beberapa cara
lain untuk mengurangi atau menghentikan secara perlahan kasus-kasus
pernikahan hamil di luar nikah yaitu dengan cara senantiasa meningkatkan
keimanan kepada Tuhan, melakukan sosialisasi tentang bahaya seks,
mengadakan ceramah di seluruh desa agar senantiasa terhindar dari segala
larangannya dan senatiasa melaksanakan perintahnya.

C. Dampak Hamil di Luar Nikah terhadap Hubungan Masyarakat di
Desa Kasang Pudak
Masyarakat Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten
Muaro Jambi memiliki pemahaman yang beragam dan berbeda dalam
memahami sanksi adat Hamil di Luar Nikah, karena latar belakang mereka
juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga sangat
bepengaruh pada pemikiran mereka.
Peristiwa Hamil di Luar Nikah ini adalah suatu fenomena yang kerap
kita jumpai di dalam lingkungan masyarat. Sehingga ketika kita berbicara
mengenai hal tersebut hampir semua kalangan masyarakat mengetahui
peristiwa tersebut, mengenai tentang dampak yang di timbulkan ada
bermacam – macam masyarakat yang merasakannya khusus nya yang terjadi
di masyarakat Desa Kasang Pudak.
Hamil di luar nikah dinilai menjadi salah satu penyebab utama
rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat
yang menjadi salah satu tujuan syariat islam. Selain dampak dalam
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masyarakat, dampak yang terjadi dalam pribadi si pelaku pun menjadi
dampak buruk dari perbuata hamil di luar nikah, yaitu dampak psikologis,
pelaku akan merasa cemas, takut, marah, depresi hingga perasaan berdosa dan
menyesal, kemudian yang kedua yaitu dampak fisik, dampak fisik ini bisa
saja pelaku mengalami penyakit menular seks dan yang ketiga yaitu dampak
sosial, dampak sosial ini berkaitan dengan pembahasan penulis, yaitu dampak
dalam masyarakat di dalam hal ini kita tidak bisa semerta – merta untuk
menyalahkan pihak perempuannya itu sendiri tak banyak juga justru
perempuan lah yang menjadi korban sesungguhnya.
Dampak sosial dalam masyarakat bisa saja si pelaku akan di kucilkan.
Hal ini selaras dengan pendapat salah satu tokoh masyarakat di kasang pudak
yaitu bapak sugeng widodo, beliau berpendapat:
“yah memang seharusnnya pelaku perzinahan ini harus di kucilkan
atau diusir dari kampung, agar tidak menjadi contoh buruk yang
berkelanjutan di kalangan masyarakat kita”56
Perbuatan pergaulan bebas ini yang mengakibatkan Hamil di Luar
Nikah, tentunya baik secara norma Sosial, norma Adat dan pastinya di dalam
norma Agama melarang perbuatan tersebut.
Allah sangat melarang pernikahan yang didahului dengan perbuatan
zina, sebgaimana firman Allah swt dalam surah Al Isra’ 32 yang berbunyi:
         

56

Wawancara dengan Noto, Ketua Karang Taruna Desa Kasang Pudak, 14 Maret 2021.

52

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.57
Ayat tersebut menunjukkan keharaman mendekati zina. Maka
larangan tersebut untuk melindungi manusia dari kecelakaan dan kerusakan
yang ditimbulkan akibat perzinaan. Mendekati zina maksudnya adalah
mendekati

perbuatan-perbuatan

yang

pada

perzinaan,

misalnya

berpandangan, berduaan, bergandengan tangan, berpacaran, berciuman, dan
lain sebagainya, Selain itu perbuatan yang termasuk mendekati zina antara
lain membuka aurat, hidup membujang, bergaul bebas dengan lawan jenis,
melihat film porno, mendengarkan musik-musik porno dan lain sebagainya. 58
Pastinya juga akan membawak dampak buruk bagi dirinya sendiri,
keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Didalam pembahasan ini kita
akan membicarakan dampak yang ditimbulkan bagi Masyarakat tentunya hal
tersebut akan berdampak bagi masyarakat yang seperti di katakan oleh Datuk
Kepala Desa Kasang Pudak yang dimana beliau mengatakan :
“Sebenarnyakan baik secara umum maupun secara agama hamil di
luar pernikahan itu sudah jelas, dari segi agamakan sudah jelas
melanggar aturan agama secara umum juga kurang baik lah.
mungkin dengan adanya kegiatan bkprmi dalam kegiatan agama.
Kegiatan yang positif sseperti itu di harapkan bisa mengurangi, dan
sebagian ada yang juga istilahnya pendidikan nya cukup tapi tidak
menyadari terjadinya hamil diluar nikah bukan semua tapi ada.
Memang benar perbuatan tersebut pastinya dalam segi apapun tidak
dapat di benarkan, dan juga kepada datuk kepala Desa Kasang Pudak
57

QS. Al - Isra (17) : 32
Eka surianti, “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAMIL DI
LUAR NIKAH DI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Studi
Kasus Tahun 2013-2015), Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ( 2015 ), Hlm. 2829.
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menyampaiakan bahwasanya latar pendidikan seorang dapat melakukan
perbuatan tersebut, berikut pernyataannya :
Apalagi masyarakat yang tidak mengenal dunia pendidikan
terutamapendidikan agama tapi memang agak repot tapi kenyataan
ada dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya sebanyak ini warga desa
kasang pudak tetap ada yang terjadi hamil di luar nikah. Bolak Balik
nya lagi kesadaran yang sangat krusial lagi memang harus di
tanamkan pondasi tentang pendidikan agama itu yang paling penting,
itupun masih banyak yang terjadi apa lagi tidak sama sekali. Secara
pemerintah baik secara umum baik secara pribadi saya tidak setuju
yang terjadinya seperti itu ,itukan di luar pendidikan kita baik
pendidkan umum baik pendidikan agama , itusebagai oknum atau
perbuatan kurang baik dimata umum ataupun siapa saja jadi itu
sangat tidak baik di agama sangat di larang memang karena faktor
manusianya ini memang manusia itu tempatnya salah dan khilaf maka
terjadilah seperti itu. Tapi sekurang-kurangnya kita ini pendidikan
agama tadi ada pengurangan dan kalo banya kegiatan-kegiatan itu
banyak lah fikiran positif dari pada negative kalo kegiatan tidak ada
jadi menung dan jadi fikirannya negative kalo bisa dibina hal tersebut
jangan sampai terjadi, tapikan ya kita tidak mungkinlah karena kita
manusia tempatnya salah dan khilaf. Kami tidak menginginkan hal
tersebut terjadi kami selaku pemerintah desa selalu mengingatkan
kadang-kadangkan.
Dan berikut juga datuk kepala Desa Kasang Pudak sedikit kecewa
kepada generasi sekarang ini agak kurang kompak satu sama lainnya,
berharap kedepannya akan lebih baik lagi, dan juga menyampaikan dampak
yang di timbulkan akibat dari perbuatan tersebut, berikut pernyataannya:
Semestinya generasi sekarang itu lebih bagus cuman kurang
kepedulian , dari segi sistim yang terjadi hamil di luar nikah, kalo
dulu zaman kito mudo jadi pemuda memang dak boleh nian hal hal
itu terjadi makanya kami pemuda sering orang luar masuk biso
ketangkap kalo berbuat buruk biso kito cegah kito pun desa di
seganin karena kito kekompakan dan kepedulian kalo biso kampong
kito jangan di coreng – coreng baik daridalam maupun dari luar
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maka jangan sampai , kalo orang tua – tua yangdulu seperti saya
banyak lah yang tau walaupun lebih keras jadi kalo yang cowok
cewek baik orang di dalam maupun diluar di batasi jangan berlarut
malam dan jangan ada terlampau bebas sekarang ini kan Karena
sudah banyak model dan lain sebagainya punyo pengalaman mungkin
bukan disini di lain tempat mereka berbuat nah itu yang susah nyo
kalo dulu kan seperti bar klep itu kan belum ada boleh dikatakan
tidak ada dulu sekarang banyak tempat sarung karoekean segala
macam itukan , dari situ lah awal nyo mereka belajar karena disitu
walaupun terbuka tapi tertutup nah itu , bisa Cuma dua orang bayar
berapo jam kan kadang mereka tu berbuat , yang punya tempat pun
tidak masalh yang penting mereka bayar sekian jam . nah awalnya lah
dari situ ha jadi mudah halhal seperti itu mudah di tiru masalahnya
dan sangat banyak yangmelakukan hal seperti itu nah itu tadi
keinginan anak muda tidak bisa di bending cita-cita setingi langit tapi
belum tau ,memang kita hidup perlu punya cita- cita pilihan yang
bagus yang kuat gitu kan kalo kita ngak punya cita- cita hidup dak
mungkin lah berarti kita ini kurang normal kalo tidak punya cita- cita
apapun bentuk nya.59
Begitu juga dengan tanggapan tokoh masyarakat lain, beberapa tokoh
masyarakat beranggapan banyak sekali dampak sosial dari perbuatan buruk
ini salah satunya pendapat yang diberikan oleh bapak Sugeng sebagai berikut:
“yah, dampak bagi masyarakat sangat kelihatan sebenarnya, salah
satunya apabila ada yang berbuat zinah di lingkungan tersebut maka
rahmat tuhan akan tertutup bagi lingkungan tersebut. Nah ada juga
penceramah bilang apabila terjadi perzinahan maka 40 rumah di
sekitar perzinahan tersebut ikut mendapatkan hal buruk. Nah dari hal
itu kan membuat dampak buruk bagi masyarakat sekitar
sebenarnyo.”60
Dari pendapat bapak sugeng penulis mengambil kesimpulan bahwa
dalam islam akan banyak sekali dampak sosial yang menjadi akibat dari
hamil di luarnikah ini.
59
60

Wawancara dengan Mulyatin, Kepala Desa Kasang Pudak,Tanggal 8 Februari 2021.
Wawancara dengan Sugeng Widodo, Tokoh Masyarakat Desa Kasang Pudak.
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Menurut anggota BPD Desa Kasang Pudak, dampak sosial yang
terjadi dalam masyarakat yaitu pelaku hamil di luar nikah akan merasa malu
untuk ikut kembali berkumpul dan bersosialisasi di lingkungan, berikut
pendapanya:
“yah kalo dalam hubungan masyarakat yo nampak sebenarnyo.
Orang yang menjadi pelaku bahkan keluarga pun akan merasa
minder untuk berkumpul seperti biasa di lingkungan nya, memang jika
di sepintas, perubahan tersebut tidak ketara, tapi tetangga terdekat
pasti akan merasakan kurangnya interaksi pelaku dan keluarga di
masyarakat dan juga sebenarnya hal ini (hamil di luar nikah), masih
sangat tabu untuk dibahas”61
Dari pendapat diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, pelaku
hamil di luar nikah maupun keluarga yang bersangkutan akan mengurangi
interaksi di lingkungan masyarakat, sebab merasa malu atas aib yang terjadi,
dan juga menghindari berbagai cemoohan masyarakat.
Dan juga wawancara yang penulis lakukan dengan kepala dusun desa
kasang pudak, beliau menghawatirkan bahwa, jika pelaku atau perbuatan
hamil di luar nikah ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, yaitu
ditakutkan akan menjadi contoh buruk untuk generasi kelak di lingkungan
nya62. dan juga pendapat yang diberikan oleh lembaga adat sebagai berikut:
“yah gimana ya nak, kita nikan hidup di lingkungan sosial, sedikit
saja kita melakukan kesalahan, maka ndak bisa di tutupi. Ibarat
bangkai, sepintar apopun menyembunyikannya pasti bakalan kecium
samo orang, nah pas udah kecium samo orang tu bakalan jadi
omongan orang kan?. Nah disitu lah dampak sosialny d masyarakat,
61

Wawancara dengan Sugianto, Anggota BPD Desa Kasang Pudak, Tanggal 2 Maret
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Wawancara dengan Amat Robani, Kepala Dusun, Tanggal 12 Maret 2021.
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masyarakat tu akan menggunjing atau bahasa sekarang tu gibah.
Apolagi ibu-ibu tu kan. Gibah tu dosa dak? Jadinyo banyak orang
yang berdosa kan”63
Dari sini penulis menekankan lagi bahwasannya perbuatan itu tidak
sepenuhnya salah perempuannya bisa saja perempuan lah yang menjadi
korban sesungguhnya, bahwa efek atau dampak hamil diluar nikah sangat
besar di masyarakat. Akibat dari kasus ini bukan hanya pelaku namun orang
lain pun juga akan merasakan dampak akibatnya seperti uraian penjelasan di
atas.

63

Wawancara dengan M. Syafi’i, Ketua Lembaga Adat Desa Kasang Pudak, 1 Februari

2021.
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BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Setelah diadakan pembahasan dan penguraian tentang Dampak Hamil
di Luar Nikah Terhadap Hubungan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kasang
Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. MuaroJambi), maka dapatlah penulis
memberikan beberapa kesimpulan sebagai titik akhir kajian penulis, berikut ini
kesimpulannya:
1. Faktor – faktor Penyebab terjadinya Hamil di Luar Nikah di Desa Kasang
Pudak tentunya terdapat banyak foktor penyebabnya pada kasus ini yaitu:
kurangnya perhatian orang tua tentunya perhatian orang tua sangat
dibutuhkan dalam menjaga pergaulan anaknya, pergaulan bebas,
banyaknya hotel dan kos-kos an di sekitar desa dan kurangnya pendidikan
Agama pelaku hal terbutlah menjadi faktor terjadinya hamil di luar nikah
yang terjadi di Desa Kasang Pudak
2. Cara Lembaga Adat mengatasi semakin banyak nya kejadian hamil di luar
nikah di Desa Kasang Pudak dalam hal ini pelaku dalam keadaan belum
menikah yaitu dengan melakukan penyuluhan, memberikan sanksi adat
berupa sang pelaku harus dinikahkan, membayar denda seekor kambing
atau di usir dari kampung, dan juga lembaga adat bekerja sama dengan
aparat desa dengan diadakan nya perkumpulan remaja masjid atau di sebut
dengan BKPRMI kasang pudak yang di harapkan bisa menjadi wadah
positif untuk remaja sekitar
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3. Dampak hamil di luar nikah terhadap hubungan masyarakat di Desa
Kasang Pudak yaitu ditakutkan akan menjadi contoh buruk untuk generasi
selanjutnya di lingkungan sekitar, ditakutkan Allah akan menarik rahmat
di Desa tersebut dan masyarakat akan menggunjing akan prihal pelaku
hamil di luar nikah dan kurangnya interaksi sosial di antara pelaku,
keluarga, lingkuan sekitar dan juga kita tidak bisa selalu menyalahkan
pihak perempuannya.

B.

Saran-saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan bagi para pembaca adalah:
1. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa acuh dengan lingkungan sekitar,
oleh sebab itu sudah seharusnya kita saling merangkul apabila ada
tetangga yang sedang tertimpa masalah dan tidak seharusnya menjadi
bahan gunjingan
2. Penguatan pondasi Agama sangat sangat dibutuhkan dalam kehidupan
saat ini, pendidikan moral yang tegas harus di disiplinkan untuk anakanak kita, namun tetap harus lemah lembut. Karena jika salah mendidik
anak maka anak akan terus memberontak
3. Orang tua tidak mesti mendikte anak untuk terus belajar dan mengetahuin
ini itu keseluruhan, namun pendidikan juga di perlukan oleh orang tua,
sebagai bekal dalam mendidik anak-anaknya.
4. Pandailah dalam memilih pergaulan, karena lingkungan pergaulan sangat
menentukan bagaimana sikap kita.
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5. Dan sepatut nya juga kita harus merangkul orang ataupun masyarakat
yang melakukan perbuatan tersebut, support kita lah yang menjadikan ia
percaya lagi untuk bergaul di lingkungan masyarakat
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