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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Denda

Adat Tolaki  Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Mosuahala Perspektif Hukum

Islam” dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan

gambaran dalam menyusun mengenai penelitian diatas. Adapun tulisan terdahulu

yang telah membahas sekitar topik ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Yayah ramadyan, pelecehan seksual (dilihat dari kacamata hukum islam

dan KUHP), skripsi, program studi jinayah siyasah, konsentrasi

kepidanaan islam, fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah,

Jakarta 2010. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pelecehan

seksual yang di tinjau melalui hukum islam dan KUHP. Pokok masalah

dalam skripsi ini membahas tentang pelecehan seksual ditinjau dari hukum

islam dan KUHP sehingga memiliki unsur yang sama dengan yang peneliti

tuliskan, perbedaannya adalah yang penulis teliti memspesifikasikan

kepada tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap pelaku

pelecehan seksual (mosuahala) dalam adat tolaki yang sifatnya berbeda

karena adanya hukum adat.

2. Desi anggreini, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam

perspektif hukum islam  dan hukum positif, skripsi, jurusan perbandingan

mazhab dan hukum, fakultas syariah UIN sunan kalijaga, Yogyakarta

2009. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pelecehan sesksual pada
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anak di bawah umur yang akan ditinjau lewat kacamata hukum islam dan

hukum positif. Persamaan yang ada dengan tulisan peneliti adalah

membahas tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan

seksual dan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Sedangkan

perbedaannya adalah penulis meneliti tinjauan hukum islam dan hukum

positif tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual

karena melanggar norma adat yang ada pada adat tolaki (mosuahala)

secara umum dan tidak memfokuskan pada anak dibawah umur saja

melainkan secara umum.

Dari penelusuran penulis, belum ada yang sama persis dengan judul yang

akan penulis angkat yaitu “Denda Adat Tolaki Terhadap Pelaku Pelecehan

Seksual Mosuahala Perspektif Hukum Islam”.

B. Kajian Teori

1. Mosuahala

Mosuahala terdiri dari dua suku kata yaitu Mosua dan Hala. Mosua

dalam bahasa Indonesia yang berarti mendapatkan, sedangkan Hala berarti

utang. Namun, dalam penyebutan dua kata ini disebut menjadi satu kata

yaitu Mosuahala. Jadi, Mosuhala dapat diartikan mendapatkan utang.1

Mosuahala dalam Konteks yang lebih mendalam, pelaku

Mosuahala adalah orang yang mendapatkan masalah karena melakukan

pelanggaran adat (Tolaki) yang mengakibatkan pelakunya diberi sanksi

Peohala. Peohala adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai

1 Sudirman Butu, Hasil Wawancara, (tokoh adat), pada tanggal 19 Maret 2017.
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dengan besar kecilnya pelanggaran yang dibuat. Sanksi yang diterapkan

terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Tolaki

terbagi menjadi 2 yaitu peohala dan pinakawi. 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 atau 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.2

2. Denda

a. Pengertian denda

Denda adalah hukuman dengan cara membayar uang dan sebagainya

karena melanggar peraturan atau hukum yang berlaku.3Denda adalah

sejenis pidana pokok yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah

uang (hukum pidana).4

Hukuman denda adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak

mengenakkan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada

pelaku perilaku menyimpang. Hukuman semestinya diberikan sebanding

dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan. Pemberian hukuman tidak

2 Hendrawan, Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana
Adat Tolaki, (Kendari: Perspektif, 2016), H. 201.

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

4 M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 275.
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bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya pemberian hukuman

dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.5

Siapakah yang dimaksud sebagai pihak yang berwenang, sangat

tergantung pada konteks persoalannya. Misalnya, dalam konteks

kehidupan di kantor, maka pihak  yang berwenang adalah atasan. Dalam

konteks kehidupan sosial pihak yang berwenang memberikan hukuman

misalnya polisi atau pengadilan.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat teercipta dan

terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai

kepentinngan dan kebutuhan. Antara kebutuhan yang satu dan kebutuhan

yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam

rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan

berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan

hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan

tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah

laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.6

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu salah satunya yaitu

kepentingan hukum perorangan (individuale belangen), misalnya

kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas

5 http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-hukumansanksi.html?m=1, diakses
pada tanggal 9 April 2017.

6 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cet. 7 (Jakarta : PT. Rajagrafindo
Persaja, 2012) h.15.
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tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum

terhadap rasa susila, dan lain sebagainya.7

Berbeda dengan hukum positif, untuk menyelesaikan perkara atau

masalah yang terjadi pada adat tolaki memiliki tata cara tersendiri. Dalam

penyelesaiannya, korban harus membawa tokoh adat (pabitara)  sebagai

juru bicara dan penengah dalam masalalah yang akan diselesaikan.

3. Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang

berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara

sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga

menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan

sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata,

siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno,

cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan

tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-

iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga

perkosaan.

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di

bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang

maupun malam. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual

7 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1., h.16.
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adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal

(tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual.

Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji

imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman,

baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak

diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi.

Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun

dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh

tekanan.

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru, yang

muncul di amerika sepanjang tahun tahun 70-an mengukuti pergerakan

kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah

umum dipakai di inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki

dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat, baik setelah

terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam

dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam

genggamannya.8

Pelecehan seksual dirasakan sebagai prilaku intimidasi. Karena

perbuatan tersebut memaksa seorang terlihat dalam suatu hubungan

seksual atau menempatkan seorang sebagai objek perhatian sekdual yang

tidak diinginkannya.9

8 Rohan Coier, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas  dan Minoritas, Cet.
ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), h. 2.

9 Rohan Coier,ibid, h. 4.
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Sedangkan menurut tim penulis dari departemen pendidikan dan

budaya dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual itu

dapat dibagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Dalam kamus besar

bahasa Indonesia ini pelecehan berasal dari kata leceh yang artinya

memandang rendah, menghinakan atau tak  berharga. Sedangkan kata

seksual berasal dari kata seks. Seks sangat sering diartikan sebagai jenis

kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi, kata seksual (kata

sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis

kelamin, dan hal yag berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-

laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan

unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Dengan demikian pelecehan

seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dua kata yang

dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum

perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal

yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan

perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat hawa nafsu.

Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang

diberikan orang dalam kontek kalimat. Namun, dari semua pengertian itu

dapat dipahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada yang dapat

dirasakan oleh korbanya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut

bersifat intimidasi, menhina atau tidak menghargai dengan membuat

seseorang sebagai objek pelecehan seksual.
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Menurut Beuvais10 pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada

kaum wanita saja tetaapi padaa kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban

pelecehan seksual. Dan juga beuvais ini mengelompokan menjadi empat

kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki

melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual

melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.11

Sasaran pelecehan seksual tidak hanya wanita muda, yang cantik

dan bodinya sangat menggairahkan.12 Akan tetapi juga wanita paruh baya

yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Sering sekali pelaku pelaku

pelecehan seksual tidak memandang fisik atau usia korban, yang ada

hanyalah bagaimana para penikmat syahwat ini dapat melampiaskannya.

Perempuan yang sering dijadikan korban adalah perempuan yang

masih belia atau remaja, yang masih muda t idak memiliki cacat pada

anggota tubuh, sedangkan laki-laki yang sering melakukan pelecehan

seksual adalah laki-laki yang tidak memiliki moral.

b. Pengertian Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,suara,

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, geerak tubuh,

atau bentuk pasan lainnnya melalui berbagai bentuk media komunikasi

dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

10 Beuvais adalah pakar hukum dari Belanda.
11 Khaeruddin, Pelecehan seksual Terhadap Istri, cet.1 (Yogyakarta: Pusat Penelitian

Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), h. 3.
12 www.pelecehan-seksual-dengan-mengeluarkan.htm,  diakses tanggal 1 Maret 2017.
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eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

masyarakat.13

c. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan

tingkatan antara lain.

1) Tingkatan pertama: Gender Harassment adalah pernyataan atau

tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan

jenis kelamin (sexist). Bentuk-bentuknya antara lain, cerita porno

atau guraunan yang menggangu, kata-kata seksual yang kasar dan

ditujukan kepada seseorang, kata-kata rayuan tentang penampilan

seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang, memandang secara

terus menerus, mengerlikan mata atau melirik dengan cara yang tak

pantas, memperhatikan,memakai, atau menyebarkan benda-benda

yang tidak senonoh seperti gambar,buku, video porno,

memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis

kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan

atau mengabaikan berdasarkan jender, serta kalimat-kalimat yang

merendahkan tentang pilihan karir perempuan.14

2) Tingkatan kedua: Seduction Behavior adalah rayuan atau

permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat

merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya

antara lain, pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi

13 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
14 Sandra S. Tangri, Martha R. Burt, dan Leanor B. Johnson, Seksual Harassment At

Work: Three Explanatory Models, h. 89.
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atau bersifat seksuakitas, tindakan untuk merayu seseorang,

perhatian seksual seseorang, usaha menjalin hubungan romantis

dengan seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila,

mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan

seseeorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan

seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan

mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual

seseorang.

3) Tingkatan ketiga: Sexsual Bribery yaitu ajakan melakukan hal-hal

yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji

untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah

kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara

halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk

melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya dipeluk, diraba,

dicum, dibelai dan lain-lain. Secara langsung atau terang-terangan

menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang.

Pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah,

serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena

bersedia melayani secara seksual.

4) Tingkatan keempat: Sexual Coercion atau Threat yaitu adanya

tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai

ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya

adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman
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karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara

langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau

melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut

kerena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat

buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak

tindakan seksual dari seseorang.

5) Tingkatan kelima: Sexual Imposition yang serangan atau paksaan

bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan.

Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa meyentuh,

berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya,

menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan

sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius

tingkatannya antara lain:

1) Serios Froms Of Harassment adalah pelecehan seksual yang

bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual

melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.15

2) Less Serious froms of Harassment adalah pelecehan seksual yang

bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh

bagian tubuh dengan sengaja.16

15 Sandra S. Tangri, Martha R. Burt, dan Leanor B. Johnson, Seksual Harassment At
Work: Three Explanatory Models, h. 89.

16 Sandra S. Tangri, Martha R. Burt, dan Leanor B. Johnson, Seksual Harassment At
Work: Three Explanatory Models, h. 89.
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual

Salah satu tindak pidana pelecehan seksual yang paling marak

terjadi adalah pemerkosaan karena beberapa faktor, diantara faktor yang

mendorong tersebut adalah:

1) Kesempatan yang makin banyak untuk memperkosa, baik sengaja

diciptakan atau secara kebetulan. Calon korban perkosaan sendiri

tanpa menyadari ikut menciptakan kesempatan terjadinya

pekosaan. Seperti jalan sendiri ditengah malam, suasana sepi,

berduaan dengan laki-laki bukan suami/muhrim ditempat sepia tau

di ruang khusus jauh dari keramaian. Sekalipun laki-laki tersebut

sudah dikenal baik. Bukankah banyak pelaku kasus perkosaan

pelaku dikenal korban? atau perempuan sendiri mudah tergiur oleh

iming-iming atau ajakan laki-laki tanpa jelas tujuan yang

dimaksud.

2) Niat memperkosa yang didorong oleh nafsu seks tidak terkendali.

Munculnya dorongan seks yang menggebu boleh jadi akibat

menonton film-film porno, merangsang, ”panas” sehingga mucul

niat melampiaskan nafsu seks dengan memperkosa. Sasaranya jelas

perempuan yang sudah dikenal dan mudah diajak. Pelaku mencari

cara untuk mengajak perempuan yang dikenalnya menjaduh dari

tempat ramai. Sesampai di tempat sepi, aksi perkosaan mereka
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lampiaskan. Terkadang korbanya sudah diincar dalam tempo yang

cukup lama.17

Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan terhadap

perempuan bukan saja karena dia berada di posisi senior di lembaga-

lembaga atau tempat kerja, tetapi karena keedudukan sosial-kulturnya di

masyarakat. Disepanjang waktu pelecehan seksual sering terjadi ketika

laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.18

1) Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual.

Sepanjang kehidupannya perempuan digambarkan sebagai

mahluk yang lemah dan tak berdaya, yang selalu membutuhkan

perlindungan. Sejak masa silam dan masa jahiliyah perempuan

digambarkan sebagai barang hidup, yang begitu rendah dan tak

berharga. Kalaupun diakui  keberadaanya sebagai manusia sangat

berbeda dengan zaman yang dikatakan telah modern. Pandangan ini

masih melekat meskipun ada pembebasan dan emansipasi terhadap

hak-hak perempuan telah berkembang. Perempuan tetap dipandang

sebagai objek seksualitas.19

2) Rasa iseng disebabkan kurangnya etika dan moral yang kurang

baik.

Banyak diantara remaja yang mengatakan bahwa mengganggu

dan menggoda kaum perempuan , seperti suit suit, ucapan salam yang

17 Armaidi Tanjung, Free Sex No Nikah Yes cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2007), h.43.
18 Rohan Coier, ibid., h. 31.
19 Ahmad Husnan, Keadilan Islam Antara Wanita dan Laki-laki, cet. Ke-1 (Solo: Al-

Husna, 1995), h. 43.
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menggoda, hanya sekedar iseng sambil nongkrong di pinggir jalan.

Jadi, tidak ada maksud serius. Hal itu tentunya saja dapat disebabkan

kurangnya etika dan moral yang erat kaitannya dengan iman yang

disertai akhlak yang mulia, karena orang yang beretika dan berrmoral

baik, tidak mungkin berani melakukan hal-hal yang sangat kurang

sopan, karena apa yang dilakukan membuat objek pelecehan merasa

sangat direndahkan. Dengan rasa iseng tersebut mereeka-mereka.

Tidak peduli apakah orang yang menjadi korban pelecehan seksual

yang berpakaian sopan ataupun tidak, dalam kasus menunjukan gadis

berjilbab pun bisa dapat dijadikan korban.20

e. Dampak Pelecehan Seksual terhadap Korban

Secara umum dampak yang sering terjadi pada korban pelecehan

seksual adalah minder atau ingin mejauh dari orang-orang atau mengurung

diri. Hal tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri

sendiri, merasa minder dan direndahkan oleh masyarakat, dan sebagainya.

Tidak banyak yang bisa dilakukan korban kecuali berusaha untuk

mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk dari laki-laki yang

bermoral rendah. Tetapi juga orang yang berpendidikan memiliki moral

yang sangat rendah.

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban merasa

direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit membina

hubungan kembali terutama pada pria karena adanya rasa takut. Pada saat

20Ahmad Husnan, Keadilan Islam Antara Wanita dan Laki-laki, cet. Ke-1 (Solo: Al-
Husna, 1995), h. 42
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penyerangan langsung. Korban tidak percaya dan menganggap

penyerangan pelecehan seksual hanya terjadi pada orang lain, bukan

dirinya, kemudian munncul rasa takut, minder atau menutupi bagian-

bagian tubuh yang dapat menimbulkan untuk mengundang pelaku untuk

melakukan pelecehan seksual.

C. Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya

1) Pengertian Hukum Islam

Hukum islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”,

kedua kata ini secara terpisah merupakankata yang digunakan alam bahasa

arab dan terdapat dalam al-Qur’an juga berlaku dalam bahasa Indonesia

“hukum islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa

Indonesia yang hidup dan terpakai.

Untuk memahami pengertian hukum islam perlu diketahui terlebih dahulu

kata “hukum” dalam bahasa Indonesia hukum secara sederhana yaitu

seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui

sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh

masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota.

Bila kata hukum definisi di atas dihubungkan kepada “islam” atau “syara”

maka “hukum islam” akan berarti seperangkat peraturan berasarkan wahyu
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Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan

diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.21

2) Prinsip dan Tujuan Hukum Islam

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-

Nya yang terdapat di dalam Alquran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita

segera dapat mengetahui tujuan hukum islam. Secara umum sering

dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia

di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang

bermamfaat dan mencegah dan menolak yang mudarat, yaitu yang tidak

berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam

adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani,

individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di

dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu

Ishaq al Shatibi (m.d.790/1388) merumuskan lima tujuan hukum islam ,

yakni  memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta,

yang kemudia  disepakati  oleh ilmuan islam lainnya.22

3.Sumber dan Dalil

a) Sumber

Sumber adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai sesuatu.

21Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta:PT Raja Garafindo Persada,2012)h.60.
22Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, h.61.
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Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan,

dokumen, naskah dan sebagainya  yang dipegunakan oleh suatu bangsa

sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu.23

Sumber yang digunakan peneliti adalah berupa dokumen, buku, hasil

dokumentasi, wawancara dan lain sebagainya sebagai pedoman untuk

penyelesaian materi ini.

b) Dalil

Dalil adalah dasar yang dijadikan sebagai alasan pembenaran; keterangan

yang dijadikan bukti dalam suatu pembenaran (seperti dalil Alquran atau

Al Hadis).24

Ada beberapa macam dalil yang biasa digunakan sebagai sumber hukum

seperti ijma’, qiyas, urf dan lain sebagainya.

Ijma’ atau ijmak adalah kesepakatan pendapat dari para ulama mengenai

masalah dalam hukum islam.25

Qiyas adalah perbandingan, analogi, atau alasan hukum yang didasarkan

pada persamaan dengan hal yang telah terjadi dalam syariat islam.26

‘Urf sering disamakan dengan kata adat, yang berasal dari kata Arab əǛƝ

yang artinya perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu

23 Em Zul Fajri Dan Ratu Aprilia Senja, KBBI cet. 3 (Jakarta: PT Fajar Jaya Mitra
Pressindo,2008) h.778

24 Em Zul Fajri Dan Ratu Aprilia Senja, KBBI. h.233
25 Em Zul Fajri Dan Ratu Aprilia Senja, KBBI. h.369
26 Em Zul Fajri Dan Ratu Aprilia Senja, KBBI. h.467
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kali belum dinamakan adat. Kata ‘Urf pengertiannya tidak dilihat dari segi

perulangan kalinya suatu perbuatan dilakukan, akan tetapi dari segi bahwa

perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal atau diakui oleh orang

banyak.27

Dalam pembahasan ini, peneliti mengambil dari dalil urf’ karena

berhubungan langung dengan pembahasan mengenai adat.

Secara etimologi (istilah) ‘urf berarti sebagai berikut:

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya
dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu
kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam
pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak
memahaminya dalam pengertian lain.28

Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-Jurjani, dan

‘Ali Haidar berpendapat bahwa al-‘adat semakna dengan al-‘urf .

Menurut mereka, adat dan al-‘urf dikenal dengan istilah ‘adat atau ‘urf

yang berarti tradisi. Kedua itilah tersebut mempunyai pengertian yang

tidak jauh berbeda.29 Pengertian ‘urf secara terminologinya adalah

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapat diterimanya
akal yang sehat dan watak yang benar.30

27Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid III, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 387
28Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209
29Abd Al-Aziz Al-Khayyat, Nazhariyat al-‘Urf, (Amman: Maktabah al- Aqsha,1997), h.

27
30Abd Al-Aziz Al-Khayyat, Nazhariyat al-‘Urf.,h.209
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Dengan. Hal ini tampak dalam penggunaankata ‘urf denga arti

ma’ruf dalam firman Allah, pada contoh diatas.

Kata al-adah disebut demikian karena dilakukan secara berulang-

ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Al-‘Urf terdiri dari dua

bentuk yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam

bentuk perbuatan.

Definisi tentang ‘adat yang di rumuskan oleh Muhammad Abu

Zahrah dalam bukunya Ushul al-Fiqh cenderung ke arah pengertian ini,

yaitu:

َمااْعَتَداُه االنَّاُس ِمْن ُمَعاَمَالِت َواْستَـَقاَمْت َعَلْيِه أُمْورُُهمْ 
Artinya:
Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah
mantap dalam urusan-urusannya.31

“Dalam kajian hukum Islam, ‘urf merupakan satu dalil hukum

yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingku

nash.‘Urf adalah bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang

menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan”.32 “Urf adalah

sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah

menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan”.33

Jadi, ‘urf adalah suatu kebiasaan yang dikenal dan dilakukan oleh

mayoritas orang di suatu tempat baik berupa perkataan maupun

31Abd Al-Aziz Al-Khayyat, Nazhariyat al-‘Urf.,h.210
32Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih,( Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), h. 416
33Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi pembaharuan hukum di

Indonesia, (Jakarta: logos, 1999), h. 34
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perbuatan. Dalam pembahasan ini,‘adat atau ‘urf dapat dipahami

sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-

tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri atau pada suatu

masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Dalam makna pelecehan seksual ini sudah dapat kita pahami pada

pembahasan sebelumnya, sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut

dalam agama islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah

ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti

syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah

menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat

dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Imran/ 3:14

                    
                           
     

Terjemahnya :

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa
yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading.
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali
yang baik (surga).”34

Demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual

karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak

keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas

34Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemannya, (Bandung: Al- Mizan Publishing
House, 2014), h.283.
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tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang

ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya

menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubunngan seksual

tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat

mendekati zina maka Allah swt telah memberi rambu-rambu melalui

firman-Nya dalam QS.Al-Isra/17:32 yang berbunyi:

           
Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”35

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan

sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat

dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat

menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan pelecehan seksual

seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang

menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-

bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan

sebelumnya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam

pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama islam telah

memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan

santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi

ataau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan

35 Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemannya,h.285.
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bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral

rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang

berinterksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat

tinggi dapat diukur dari pengakuann masyarakat bahwa suatu perbuatan

tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada pada

masyarakat, apa yang patut dan tidak patut dilakukan.

Dalam ajaran agama islam jangankan mencium atau memegang

anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan

syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan

mendekati zina. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam QS.An-

Nur/24:31 :

           
                
             

                 
                  

              
                

     
Terjemahnya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka
menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya,
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dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan
janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka,
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka,
atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki
mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera
saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-
budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum
mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan
kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan
bertaubatlah kamu  sekalian kapada Allah, hai orang-orang yang
beriman supaya kamu beruntung.”.36

36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemannya,h.353.


