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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dengan budayanya

masing-masing, dalam dunia yang semakin terbuka, maka perjumpaan dan

pergaulan antar suku semakin mudah. Di satu sisi kenyataan ini menimbulkan

kesadaran akan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan bila tidak

dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik, yang bahkan akhir-akhir

ini sudah menjadi kenyataan. Dilain pihak kenyataan ini juga menimbulkan

kesadaran perlunya dan pentingnya dialog dalam kehidupan yang makin terbuka

saat ini.1

Perbedaan suku serta kebudayaan dimasyarakat memiliki masalah yang

sama dalam lingkunganya. Tindak pidana kekerasan seksual menjadi hal yang

sudah sering dijumpai dalam pergaulan dimasa globalisasi masa kini yang

menjadikan manusia menjadi tidak bermoral dalam bersikap. Dalam menetukan

hukum, adat memiliki cara-cara tersendiri untuk menentukan hukumannya.

Hukum adat dulu disebut volksrecht atau hukum rakyat, hukum yang

benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani rakyat sebagai pencerminan dari

adat yang telah melembaga.2

Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi

lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus

pada hal-hal negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan

1 Andra Ata Ujan dkk, Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan Cet.
3 (Jakarta Barat: PT. Indeks Permata Puri Media Jl.Topas Raya Kembang Utara, 2011), H.16.

2 M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), H. 259.
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bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

berbagai macam perilaku seksual disalurkan dengan sesama jenis kelamin, dengan

anak yang belum berumur, dan sebagainya, seperti kasus pelecehan seksual yang

terjadi di Desa Aoma Kecamatan wolasi seorang laki-laki dengan inisial nama H

melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita berinisial S lalu kejadian ini

diselesaikan dengan hukum adat Tolaki, yaitu pelaku membayar denda sebuah

sarung, kaci, cerek air dan juga satu ekor sapi. Berdasarkan pengamataan awal

peneliti, kasus mosuahala di Desa Aoma sudah terjadi sebanyak 5 kali.

Setiap suku bangsa di Indonesia pada umumnya memiliki tanda-tanda

kebesaran adat atau simbol-simbol upacara dalam pergaulan hidup yang

diperlukan menurut adat istiadat suku bangsa masing-masing. Makna simbolis

dalam pengukuhan dan penobatan menurut aturan yang berlaku dimaksudkan

untuk integrasi pergaulan kemasyarakatan terhadap sistem pemerintahan kerajaan.

Aturan demikian digelar pula oleh Suku Bangsa Tolaki yang mendiami daratan

Konawe dan daratan Mekongga, yang saat ini termaksud wilayah kabupaten

kendari/kodya Kendari, Kabupaten Kolaka dan daratan Konawe.

Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan hidup semenjak

dahulu dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang cukup untuk

penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ayat (1) menyebutkan bahwa:

(1) hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat.3

3Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat
(1).
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Pelecehan seksual juga diatur pada hukum adat tolaki dengan berbagai

pertimbangan hukum yang mengatur di dalamnya, istilah dalam bahasa Tolaki

yaitu inae kona sara iye pinesara, inae lia sara iye pinekasara,artinya siapa yang

menghargai keberadaan adat akan dijunjung dengan baik dalam suatu adat, tetap

jika tidak menghargai suatu adat maka dia akan diperlakukan secara tidak baik

(kasar).4

Memasuki era modernisasi masa kini, penentuan hukuman pada pelaku-

pelaku pelecehan seksual banyak diselesaikan melalui hukum positif, namun

masih ada pula yang mementukan hukuman pada pelaku pelecehan seksual

melalui hukum adat, seperti yang terjadi di kecamatan Wolasi kabupaten Konawe

Selatan yang mayoritas penduduknya adalah bersuku Tolaki.

Melakukan pelanggaran adat pelecehaan seksual pada suku tolaki

(mosuahala) hukuman yang akan didapatkan terbagi menjadi dua bagian, yaitu

peohala dan penakawi. Sanksi peohala yaitu pemberian ganti kerugian berupa

uang,sarung dan kain kafan beserta isi-isi adat lainnya yang diberikan kepada

pelaku tindak pidana kesusilaan ringan seperti pencabulan, pelecehan seksual.

Sanksi pinakawi yaitu pernikahan yang dilakukan karena adanya pelanggaran adat

yang dianggap melanggar norma-norma hukum adat dan hukum Islam yang

diberikan kepada pelaku tindak pidana seksual berat seperti tindak pidana

pemerkosaan, dan perzinahan.5

4
Abd. Latif Parase Hatubi selaku Petua Adat, Isi Lokakarya Unifikasi Hukum Adat Sarano Tolaki,

(Kendari, 2006), hlm. 12.
5Hendrawan, Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana

Adat Tolaki, (Kendari: Perspektif, 2016), H. 201.
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Dari penjabaran di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Denda Adat Tolaki Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Mosuahala)

Perspektif Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis lebih memfokuskan

penelitian pada denda adat Tolaki terhadap pelaku pelecehan seksual (mosuahala)

ditinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumuskan masalah pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana denda adat tolaki terhadap pelaku pelecehan seksual

(mosuahala) di Desa Aoma Kecamatan Wolasi?

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap denda adat pelaku pelecehan

seksual (mosuahala) di Desa Aoma Kecamatan Wolasi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari

penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan denda adat tolaki terhadap pelaku pelecehan seksual

mosuahala di Desa Aoma Kecamatan Wolasi.

b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap denda adat tolaki

terhadap pelaku pelecehan seksual mosuahala di Desa Aoma Kecamatan

Wolasi.
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2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi kegunaan

dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang denda adat tolaki terhadap

pelaku pelecehan seksual mosuahala ditinjau dari hukum islam.

b. Masyarakat adat tolaki

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat

adat tolaki dalam membandingkan antara hukum adat dan hukum islam pada

setiap tindakan yang dilanggar.

c. Akademisi

Adapun kegunaan bagi dunia akademisi, hasil penelitian ini kiranya dapat

menjadi suatu acuan atau dapat menjadikan masukan bagi penelitian

selanjutnya yang lebih relevan dalam bidang hukum.

E. Definisi Operasional

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam

menginterpretasi istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian,

maka penulis mengemukakan pengertian dari variabel inti penelitian ini.

1. Denda adalah hukuman dengan cara membayar uang, barang dan lain

sebagainya karena melanggar peraturan atau hukum yang berlaku .6

2. Adat adalah kebiasaan prilaku yang dijumpai secara turun temurun,

kebiasaan yang diturut dari nenek moyang sejak jaman dahulu kala.7

6Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
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3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan; pemeran; pemain

(sandiwara dan sebagainya); yang melakukan suatu perbuatan, subjek

(dalam suatu kalimat dan ssebagainya); yang merupakan pelaku utama

dalam perubahan situasi tertentu.8

4. Pelecehan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan tertentu

yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak sesuai dan

tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan

akibat negatif.9

5. Mosuahala adalah pengertian dari mendapat utang yang mengakibatkan

pelaku harus mendapatkan hukuman adat dari adat tolaki.10

6. Adat tolaki adalah adat yang mendiami daratan konawe, kota kendari dan

kabupaten mekongga.11

7. Tinjauan hukum Islam adalah pandangan tentang peraturan dan ketentuan

dari Allah yang berkenaan dengan kehidupan makhluk-Nya berdasarkan

al-Qur’an dan Hadist yang biasa disebut hukum syara’.12

Penelitian ini akan menggali secara tegas tentang seperti apa denda adat

suku Tolaki terhadap para pelaku pelecehan seksual dan akan ditinjau apakah

telah sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

7 Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

8Departemen Pendidikan Nasional RI.
9M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), H. 494.
10 Sudirman Butu, Hasil Wawancara,(Tokoh Adat),Pada Tanggal 19 Maret 2017.
11Abd.Latif parase hatubi ,(petua adat),isi lokakarya unifikasi hukum adat sarano

tolaki,(kendari,2006),h.12
12 Em Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Jakarta,Aneka

Ilmu,2008)
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Sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan

pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya

ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan

sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah

harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis

menyusun skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan hal-hal yang bersifat

umum sebagai langkah awal dalam penulisan proposal ini yaitu mulai dari

Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional Serta Sistematika Penulisan.

2. Bab II  Kajian Teori, dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum

tentang Pemanfaatan, Landasan Operasional, Bentuk-Bentuk Pemanfaatan

Dan Fiqih Lingkungan.

3. Bab III, Metode Penelitian, Bab ini membahas Jenis Penelitian,Waktu dan

Tempat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode

Analisis Data, serta Pengecekan Keabsahan Data.

4. Bab IV, Hasil Penelitian, Bab ini membahas Gambaran Umum Lokasi

Penelitian, serta hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual

(mosuahala) dalam adat tolaki  ditinjau dari hukum positif dan hukum

islam.

5. Bab V, Penutup, Bab ini membahas Kesimpulan dan Saran.


