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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan Masyrakat  adalah pokok perdampingan dan perbedaan kultur

yang terhimpun dalam sebuah pemukiman yang di sebut dengan Desa,atau kota.

Dalam mengarungi lautan kehidupan bermasyrakat tentunya tak lepas dari kebiasaan

sehari-hari masyarakat seperti proses bercocok tanam,membangun rumah, mencari

rezeki dan melaksanakan perintah tuhan seperti melakukan sebuah perkawinan

dengan tujuan membentuk keluaga baru. Hal ini tak lepas dari apa yang disebut

budaya atau adat,pun demikian kebiasaan masyarakat kulisusu dalam melangsungkan

perkawinan sebagaimana tertera dalam Popolo Hoalu. Popolo hoalu adalah Unsur

kedamayan lahir dan batin dalam berumah tangga. .

Adapun makna daripada popolo hoalu ini yaitu:
1. Sebagai Pengganti air susu ibu
2. Adalah Bentuk penghormatan terhadap kaum hawa
3. Kewajiban imembalino tama bangkelondo karna parentano agama islam
4. Inai-inai molahano popolo hoalu aai maka inade lumeuho ngineehako

keluarga Sakinah,Mawaddah dan Warohmah.1

Pada kenyataanya terutama pada kalangan masyarakat awam sebagian masih

banyak yang belum mengerti hakikat dari pemberian maskawin.Diantara mereka

beranggapan bahwa maskawin atau mahar hanyalah pelengkap sebuah ritual akad

nikah semata, kendati mereka menganggap hal ini wajib atau harus diadakan dan juga

1Hasim Nasir (Pemangku Adat)  Wawancara,  Tanggal 14 Juli 2015
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kadangkala hanya orang tuanya yang ambil padahal itu adalah hak bagi perempuan

yang dinikahinya utamanya dalam proses penerapan   (poplohoalu) di Kabupate

Buton Utara dalam melangsunkan pernikahan. Oleh karena itu, tak sedikit masyarakat

yang  membedakan antara maskawin atau mahar dengan adat bawaan  jika maskawin

diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya,

maka Popolo hoalu juga diberikan sebagaimana halnya maskawin, tetapi sudah

menjadi kebiasaan atau tradisi bahwa penyerahan Popolo Hoalu itu di anggap hanya

hak orang tua perempuan saja sementara calon isteri yang mau diberikan popolo

hoalu itu seakan akan tidak punya hak atasnya dalam artian lemah haknya. sementara

itu popolo hoalu menurut pandangan adat lama bahwa popolo hoalu itu bila melebihi

ketentuan adat dari popolo hoalu itu akan ditimpa suatu bala adat yaitu sombumbalo.2

Dan ada juga suatu kebiasaan  dikalangan masyarakat yang berpendapat tentang
pemberian popolo yang menganggap pemberian itu seperti sejumlah uang sebesar
angka kelahiran merekapopolo hoalu adalah implementasi hakikat kehidupan lahir
batin yang dimana dalam artian kulisusu popolo berarti pemberian yang iklas kepada
seorang calon mempelai yang akan dinikahinya sedangkan hoalu yaitu jumlah
delapan Ma’na hoalu berti delapan jalur yang harus di jaga pada diri manusia pabila
kedelapan pintu ini baik maka baik pula seluruh anggota tubuh yang lain dan apabila
buruk maka komponen tubuh yang lain pun ikut buruk dan
untukmenyempurnakanterlaksananya prosesi adat perkawinan di Kulisusu harus
melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penjajakan atau pelamaran
2. Penetapan waktu pelaksanaan
3. Maskawin dan peralatan ,kebutuhan mempelai perempuan)
4. Pompakawia ( Pernikahan)3

Lembaga adat kulisusu Laode Ahklul Bait Sp thn 1910Sara barata Kulisusu dan Budayawan
Kulisusu Hasim Nasir

3Sara barata Kulisusu,laode ahlul bait SP Buku sara 1912 Hal,2
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Dalam proses powawaa katangka dan petena misalnya berupa perhiasan emas

10 gram atau berupa uang  di masyarakat Buton Utara  di kenal dengan yang

namanya Popolo Hoalu yang berlaku dalam jumlah yang sangat sedikit atau sebesar

dua ratus ribu dalam perkalian delapan namun tidak menentu tergantung dari

permintaan keluarga yang mewakili mempelai perempuan.

Ada ketetapan sayara’ tentang suatu hal yang di tetapkan dengan maksud dan

tujuan  oleh majelis Kraton Kulisusu dalam penetapan mahar perkawinan keseluruhan

masyarakat Buton Utara  dalam rangka mencapai bimbingan keluarga sakinah

mawaddah warahma. Namun demikian banyak masyarakat yang  kurang memahami

dan menentang ketetapan syara’dengan alasan tidak bersesuaian dengan hakikat dan

martabat perempuan namun mereka tidak memahami bagaimana hakikat popolo

hoalu ini.

Adanya tradisi atau adat pemberian yang sudah berkembang di dalam

masyarakat tersebut terdapat pertanyaan bagaimana kedudukan adat pemberian yang

sebenarnya apakah masi berlaku ketetapan Barata Kulisusu masa kerajaan dalam

perkawinan dan bagaimana ditinjau dari hukum Islam terkait dengan disyari’atkannya

maskawin atau bokka untuk suku buton.4Atas dasar uraian di atas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian tentang”Tinjau Hukum Islam terhadap

Penerapan Mahar Popolo Hoalu dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Buton

4. Dasar hukum budaya kulisusu no,23 tahun 1912 ensiklopedia budaya laode ganiru
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Utara”. Serta meneginginkan agar supaya bagaimana bisa difahami terkait dengan

Popolo hoalu yang di syariatkan oleh sara barata kulisusu pada tahun 1950 dibawah

pemerintahan Raja Buton.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana proses popolo hoalu pada masyarakat Kulisusu di Desa

Jampaka

b. Bagaimana Penerapan Popolo Hoalu dalam proses perkawinan di

Kecamatan kulisusu Deasa jampaka

c. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penerapan Popolo Hoalu

dalam proses pekawinan di desa jampaka ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas,maka penelitian ini Bertujuan:

a. Untuk mengetahui proses popolo hoalu di Kecamatan Kulisusu utamanya

pada masyarakat Desa jampaka

b. Untuk memamahami bagaimana penerapanya dalam proses perkawinan di

kecamatan Kulisusu Desa Jampaka utamanya pada kalangan masyarakat

tradisional

c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Popolo

Hoalu dalam proses pernikahan di Kecamatan Kulisusu sebagai landasan

dasar dalam melaksanakan proses perkawinan.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan,ini diharapkan dapat berguna
sebagai.

a. Bahan informasi mengenai Proses popolo hoalu pada masyarakat Kulisusu

desa jampaka dalam melangsungkan perkawinan.

b. Kontribusi Penelitian selanjutnya yang meneliti lebih jauh mengenai

Penerapan Popolo Hoalu dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

c. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah Referensi pengetahuan

tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Popolo Hoalu di Kulisusu.

E. Defenisi Opersional

Untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran dalam menganalisa dan

memahami skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Popolo

Hoalu dalam Proses Perkawinan di Buton Utara (Studi Kasus di Kecamatan

Kulisusu Desa Jampaka) Maka perlu dikemukakan defenisi operasional sebagai

berikut :

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan

kehidupan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.5

2. Popolo hoalu yaitu Sesuatu pemberian sebagai tanda dan rasa cinta dari

kesediaan seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya

pemberian ini berupa barang dan uang .

5 Idris Muliyono, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 1
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3. Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan

hukum perkawinan. 6

6 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 1


