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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan digunakan untuk mencari persamaan dan 

perbedaan ataran penelitian orang lain dengan penelitian yang dilakukan penulis 

atau membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lainnya. Beberapa 

penelitian terdahulu dan relevan dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang berjudul Pengobatan Tradisional pada Masyarakat Tidung 

Kota Tarakan: Study Kualitatif Kearifan Lokal Bidang Kesehatan oleh 

Hendy Lesmana, dkk. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kearifan lokal 

bidang kesehatan khususnya pengobatan tradisional pada pasien dewasa 

yang ada di masyarakat tidung Kota Tarakan berupa tindakan/keterampilan 

adalah Pijat/urut yang menggunakan bahan atau ramuan alami dengan 

menggunakan tehnik pijat tertentu. Kemampuan ini biasa didapat dari 

warisan turun temurun. Cukup banyak kearifan lokal bidang kesehatan pada 

pasien dewasa yang ada di masyarakat tidung Kota Tarakan berupa ramuan 

herbal dimana pengobat tradisional suku tidung banyak mengetahui 

bagaimana meramu bahan/tumbuhan untuk dijadikan obat. Hanya saja 

belum memiliki takaran atau dosis yang jelas sehingga efektifitas dan efek 

sampingnya sulit untuk dinilai. Masih dijumpai pengobatan tradisional 

berupa bacaan/mantra atau doa sesuai syariat islam dengan 

mengkobinasikan bahan atau ramuan yang disertai jampi-jampi atau doa 
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diyakini dapat menyembuhkan penyakit atau cedera.
9
 Penelitian ini 

memiliki kesamaan denan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni 

sama-sama meneliti tentang tradisi pengobatan pada masyarakta local. 

Perbedaanya adalah tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Lesmana 

berupa tradisi pengobatan urut/pijat, sementara tradisi pengobatan yang 

penulis lakukan berupa pemberian sesajen (acaramo di lau).  

2. Penelitian yang berjudul Ritual Pengobatan Bonglai Kuning di Talang 

Perigi Indragiri Hulu oleh Evadila Mardiah Okta Dini. Hasil penelitiannya 

mengungkapkan bahwa keberadaan ritual pengobatan Bonglai Kuning 

hingga saat ini masih terus bertahan dan dilestarikan khususnya bagi 

masyarakat Talang Mamak. Ritual pengobatan Bonglai Kuning merupakan 

gambaran sikap dan prilaku alami masyarakat Talang Mamak yang telah 

berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun temurun dari 

nenek moyang. Waktu pelaksanaan ritual ini tidak diperlukan waktu yang 

khusus, ritual tersebut bisa dilakukan kapan saja di pagi hari, siang, sore dan 

bahkan malam hari. Perlengkapan yang disiapkan sebelum melakukan ritual 

pengobatan Bonglai Kuning ini yaitu : (1) Kunyit, (2) Bonglai Kuning.
10

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian bonglai 

kuning dilakukan dengan meminta bantuan mahluk halus melalui perantara 

dukun untuk membantu mengobati penyakit akibat gangguan jin dan 

mahluk rimba, sementara dalam penelitian penulis tradisi pengobatan yang 

                                                 
9
 Hendy Lesmana, dkk., Pengobatan Tradisional pada Masyarakat Tidung Kota 

Tarakan: Study Kualitatif Kearifan Lokal Bidang Kesehatan, MEDISAINS: Jurnal Ilmiah Ilmu-

ilmu Kesehatan, Vol 16 No 1, APRIL 2018 
10

 Evadila Mardiah Okta Dini, Ritual Pengobatan Bonglai Kuning di Talang Perigi 

Indragiri Hulu, Jurnal KOBA Volume 3, No 1 
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diteliti berupa pemberian sesajen (acaramo di lau) untuk menyembuhkan 

gangguan penyakit dari saudara si sakit yang diyakini berada di laut. 

3. Penelitian yang berjudul Mantra Bagi Masyarakat Desa Saur Saibus 

Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep oleh Muhammad Akram. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa: 1) Masyarakata Nelayan Suku Bajo Desa 

Saur Saibus menggunakan mantra dalam setiap ritualnya karena masyarakat 

saur saibus meyakini bahwa pembacaan mantra dalam setiap aktivitas ritual 

tertentu adalah sebagai sarana untuk berdoa dan bentuk perlindungan atau 

sebagai kesempurnaan ritualnya. 2) Masyarakat Nelayan Suku Bajo Desa 

Saur Saibus memiliki berbagai jenis mantra diantaranaya adalah mantra 

pengasih, mantra untuk meminta keselamatan ketika akan melaut, untuk 

memikat pancing, melempar pancing, membuang pukat, pemikat diri, kebal, 

perantawan, penawar rasa nyeri disertai panas, agar mudah melahirkan. 

Selain dari jeni- jenis mantra diatas mantra tersebut masing-masing 

mempunyai makna tersendiri. 3) Adapun mengenai pandangan masyarakat 

Nelayan Suku Bajo Desa Saur Saibus tentang mantra, mereka beranggapan 

bahwa mantra hanayalah sebagai bentuk permohonan kepada yang ghaib 

(Allah) tergantung mantranya. Kalau niatnya untuk kejahatan mereka 

memohon kepada jin dan adapun untuk kebaikan mereka memohon kepada 

Tuhan. Mengenai kemanjuran mantra tergantung kepada keyakinan si 

pembaca mantra, kalau yakin akan mantra tersebut maka akan terwujud 

keinginan yang diinginkan sipembaca, adapun kalau tidak yakin maka 
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hasilnya akan sia-sia tak bermakna.
11

 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah penelitian Akram mengkaji tentang mantra untuk 

memohon keselamatan ketika suku Bajo sedang berada di laut untuk 

mencari mafkah, sementara penelitian penulis mengkaji tentang tradisi 

pengobatan dalam hal ini pemberian sesajen (acaramo di lau) pada 

masyaratak suku Bajo. 

 

B. Kajian Pustaka 

1. Tradisi dan Ruang Lingkupnya 

a. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni: 

Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu 

penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, 

hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi 

suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala 

konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan 

sosial.
12

  

 

Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah: 

Kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali 

secara turun-temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan 

mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat, dan mana yang tidak 

mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.
13

  

 

b. Adat  

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat disini adalah adat yang 

tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja. Tradisi yang dalam 

                                                 
11

 Muhammad Akram, Mantra Bagi Masyarakat Desa Saur Saibus Kecamatan Sapeken 

Kabupaten Sumenep (skripsi, tidak diterbitkan) UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 
12

 Arriyono dan Siregar, Aminuddi, Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademik Pressindo, 

1985), h. 4 
13

 Ensiklopedi Islam, Jilid I (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 21 
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arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi 

makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. 

Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita 

tertentu dari masa lalu sebagai tradisi. Sedangkan dalam kamus sosiologi, 

diartikan sebagai “adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun 

dapat dipelihara”.
14

 

Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit 

cakupannya. Dalam pengertian ini tradisi hanya berarti bagian-bagian 

warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni tetap bertahan 

hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan masa kini. Menurut 

Sztompka bahwa dilihat dari aspek gagasan, tradisi bisa dilihat dengan 

adanya keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, nilai, aturan, dan ideologi 

yang kesemuanya itu merupakan peninggalan masa lalu yang hingga kini 

masih dilestarikan.
15

  

Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai 

proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah- 

kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan 

dengan aneka ragam perbuatan manusia.
16

 Tradisi adalah suatu pola perilaku 

atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah 

lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara 

turun temurun. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa 

                                                 
14

 Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 459 
15

 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 70 
16

 C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h. 11 
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tradisi adalah apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun 

dari setiap aspek kehidupannya dapat dikatakan sebagai tradisi.
17

  

Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap 

jika benda material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan 

muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan 

pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu. Dan jika telah terbentuk, tradisi 

mengalami perubahan. Menurut Saefullah bahwa: 

Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau 

pendukungnya. Sebagian masyarakat dapat diikut sertakan pada tradisi 

tertentu yang kemudian akan mempengaruhi masyarakat secara 

keseluruhan.
18

  

 

Tradisi dalam perjalanannya senantiasa tumbuh dan terkait dengan 

kepercayaan masyarkat. Tradisi menjadi bagian yang hidup dan menjadi 

identitas bersama suatu kelompok masyarkat. 

c. Proses Munculnya Tradisi 

Dalam buku lain dijelaskan bahwa proses munculnya tradisi melalui 

dua cara, yaitu:  

Cara pertama, kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta 

melibatkan rakyat banyak. Cara kedua, adalah melalui mekanisme 

paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan 

perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau 

yang berkuasa.
19

 

 

Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis 

yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang 

                                                 
17

 Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 207 
18

 Andi Saefullah, Tradisi Sompa, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Wajo di 

Tengah Perubahan Sosial, (skripsi), (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007), h. 38. 
19

 Piotr Sztompka, op. cit, h. 71-72 
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kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu 

mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap takzim dan mengagumi itu 

berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat 

dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman 

serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta 

sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.  

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, 

kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk 

cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Badudu Zain 

juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan 

turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap 

tempat atau suku berbeda-beda.
20

 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal 

dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau 

dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan 

masa lalu. Namun demikian menurut Sztompka “tradisi yang terjadi 

berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja”.
21

 Dari 

pemaham tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun 

temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk 

meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti 

bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan.  

 

                                                 
20

 Anisatun Muti‟ah,dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia, (Jakarta: Balai 

Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), h. 15. 
21

 Piotr Sztompka, op. cit., h. 69 
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d. Fungsi Tradisi 

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat 

dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, 

kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:  

1) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasangagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.  

2) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. 

3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
22

  

 

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan 

budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial 

yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui:  

1) Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan 

hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang 

berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat 

di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu 

terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi di 

masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan 

zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan dan 

diperbaharui. 

2) Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat 

tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian 

disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. 

3) Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki 

kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat Contoh: 

Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan 

apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok 

menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota 

kelompoknya. 

4) Membuat suatu peringgatan kepada semua anggota kelompok masyarakat 

berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan 

tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi 

selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: Benda-benda (kapak 

                                                 
22

 Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup, (Makasar: Hasanuddin 

University Press, 1997), h. 1 
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lonjong) dan berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan 

keadaan zaman masyarakat penggunanya.  

5) Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk 

sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan 

bangunan yang mereka buat. Menurut arti yang lebih lengkap bahwa 

tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar 

menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau 

dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-

benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan 

Shils. keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa 

lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak. 

Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa 

lalu ke masa kini.
23

  

 

Pengertian yang paling sederhana tradisi adalah sesuatu yang telah 

dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau 

agama yang Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering 

merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Suatu tradisi itu memiliki fungsi 

bagi masyarakat antara lain:  

1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turuntemurun. 

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut 

kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun 

menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. 

Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan 

orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.   

2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata 

dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar 

dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam 

tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai 

keyakinan demikian” meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa 

tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal 

yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata 

karena mereka telah menerima sebelumnya.  

3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga 

atau anggotanya dalam bidang tertentu.  

                                                 
23

 Piotr Sztompka, op. cit., h. 70 
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4) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan 

ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu 

yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila 

masyarakat berada dalam krisis.
24

 

 

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model 

untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama 

(vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem 

ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan 

etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau 

landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan 

sosialnya masayarakat.  

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan 

suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian 

arti laku ujaran, laku ritual, dan bergabai jenis laku lainnya dari manusia 

atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. 

Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Menurut Esten bahwa 

simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol 

kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan 

sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut penggungkaan perasaan.
25

 

Menurut Abdul Wahab Khalaf urf adalah “sesuatu yang telah 

diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa 

perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan”. Hal ini dinamakan 

                                                 
24

 Ibid., h. 75-76 
25

 Mursal Esten, Kajian Transformasi Budaya, (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22 
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pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli syara‟ “tidak ada perbedaan antara 

al-urf dan al-adah”.
26

 Menurut Syafe‟I bahwa: 

Al-adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-

menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat di terima oleh akal, dan 

manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus. Al-urf adalah 

sesuatu ( perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam 

mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan di terima oleh 

tabiat sejaterah.
27

 

 

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan bahwa Islam sangat 

memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber 

bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-

batasan tertentu.
28

 Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad. 

Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang 

dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap 

tradisitradisi para sahabat atau masyarakat. Islam dan tradisi merupakan dua 

substansi yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, 

saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku 

seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi 

merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari 

ajaran nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikirannya sendiri. 

Menurut Weldan “Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan 

tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan”.
29
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 Abdul Wahhab al-Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2002), h. 131 
27

 Rahmat Syafe‟i. Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Putaka Setia, 2015), h. 128 
28

 S. Waqar Ahmad Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam (Terj.) (Bandung: 

Pustaka,1983), h. 74 
29

 Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimyati Huda, Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan 

Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 29 
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2. Pengobatan Acaramo di Lau Suku Bajo 

Kehidupan Suku Bajo sangat dekat dengan laut, laut dapat dipandang 

sebagai budaya (tradisi) tersendiri yang mengacu pada kepercayaan dan 

praktek yang mengatur bidang kehidupan manusia yang relevan termasuk cara 

bagaimana budaya-budaya ini dikonseptualisasikan, dibatasi, distrukturkan, 

dan diatur. Seperti budaya obat Suku Bajo yakni acaramo di lau untuk 

membangkitkan kembali semangat orang yang sedang sakit. Tidak ada jadwal 

atau tanggal upacara tertentu, tidak ada sebuah kesepakatan pun yang 

memprogram kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya, sajen untuk setan hanya 

akan diberikan bila ada orang sakit. Orang Bajo hanya akan bertindak apabila 

timbul suatu kesulitan (penyakit, guna-guna, masalah adat). Kebanyakan aturan 

Bajo ditunjukan untuk pencegahan. Dengan demikian, menurut Zacot bahwa 

pada umumnya aturan tersebut diberikan untuk menghindarkan orang dari 

kelakuan yang buruk dan bukan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan 

tertentu.
30

 

Masyarakat Bajo, merupakan komunitas masyarakat yang memiliki 

tradisi yang kental dengan ritual pemujaan terhadap penguasa laut (mbo) serta 

berkenaan dengan permohonan keselamatan dari berbagai bencana (penyakit).  

Keyakinan masyarakat Bajo bahwa ritual acaramo di lau ini berkaitan dengan 

pemujaan terhadap penguasa laut dan saudara kembaran (kaka) yang 

dipercayai bahwa setiap kelahiran anak memiliki kembaran di laut (kaka) 

berupa gurita dan buaya. Sehingga jika salah satu diantara mereka ada yang 
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sedang sakit, itu berarti sebagian semangat hidupnya (sumanga) telah diambil 

oleh saudara kembarnya ke laut dan sebagian lagi diambil oleh Dewata (Tuhan 

Yang Maha Esa) dan dibawa ke langit ketujuh.  

Proses pengobatan acaramo di lau yang dilakukan oleh orang bajo 

memiliki makna dan simbol tersendiri dari berbagai macam sesajian yang 

disediakan oleh mereka. Simbol-simbol tersebut dianggap sebagai media atau 

alat yang terkandung dalam budaya tersebut, yang terealisasikan dalam bentuk 

bahasa, benda atau barang, warna, suara dan tindakan atau perbuatan yang 

merupakan simbol-simbol budaya. Menurut Zacot “Proses ini tidak lepas dari 

sejarah serta maksud dan makna simbolisme tradisi tersebut”.
31

 

Pengobatan tradisional salah satu diantaranya adalah pengobatan 

tradisional yang berhubungan dengan penyakit yang diderita oleh orang 

masyarakat Bajo. Berkenaan dengan pengobatan tradisional orang Bajo dalam 

hal ini adalah acaramo di lau tidak lepas dari ritual dan perantara dukun 

(sandro) sebagai tenaga supranatural yang paling mengerti dan memahami 

ritual pengobatan ini. Dukun (sandro) orang Bajo adalah orang yang 

membantu dalam upaya penyembuhan penyakit melalui tenaga supranatural. 

Model penyembuhanya pula dilakukan dengan cara model penyembuhan 

kesehatan tradisional, alat yang digunakan, obat yang digunakan terkadang 

memakai ritual yang semuanya memiliki simbol dan makna tersendiri. 

Menghadap penyakit seperti yang dinyatakan Foster dan Anderson yang 

dikutip Sianipar dkk, menyatkaan bahwa: 
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Manusia telah mengembangkan suatu pengetahuan yang luas dan komplek, 

yang mencakup kepercayaan, teknik, peranan, norma, nilai, ideologi, sikap, 

kebiasaan, ritus, dan berbagai lambang (simbol) yang satu sama lain 

bertalian erat dan membentuk suatu kekuatan. Inilah yang melahirkan suatu 

sistem kesehatan, yang merupakan keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, 

keterampilan, dan praktek yang secara komprehensif.  Penyakit merupakan 

suatu produk budaya.
32

  

 

Menurut Geest yang dikutip Sianipar dkk dalam masyarakat berbeda 

penyakit dinyatakan secara berbeda, dijelaskan secara berbeda, dan 

dikonstruksikan secara berbeda pula. Teori penyakit menurut Foster dan 

Anderson mencakup “kepercayaan terhadap kodrat kesehatan, sebab musabab 

penyakit, berbagai ragam obat, dan tehnik penyembuhan”.
33

  Sistem teori 

penyakit diungkapkan sebab menurunnya kesehatan. Teori penyakit tradisional 

umpanya disebutkan, antara lain, karena orang tersebut telah melangar 

pantangan atau telah terjadi gangguan keseimbangan antara unsur panas dan 

dingin dalam tubuh. Dalam masyarakat-masyarakat dimana penyakit dijelaskan 

melalui pengertian personalitik, sebagai akibat dari kemarahan para dewa, 

hantu, roh, dan tukang sihir, demonstrasi atas kekuatan-kekuatan sang dukun 

meyakinkan bahwa manusia juga memiliki kekuatan untuk menjaga dirinya 

terhadap kekuatan jahat dibumi maupun kekuatan supranatural.  

Hal ini dapat dilihat pada orang Bajo, keterikatan orang bajo pada 

praktik-praktik nenek moyang mereka dan keengganan mereka untuk minum 

obat. Penyakit dan sesajen dan persiapannya adalah hal-hal yang terlalu berat 

untuk diremehkan. Bagi orang Bajo, hal ini memiliki logika yang jelas. Ia tahu 
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dari mana datangnya penyakit dan bagaimana cara mengobatinya. Ia harus 

mengikuti aturan yang berlaku. 

Pendekatan interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan 

yang mengarah kepada interaksi yang menggunakan simbol-simbol dalam 

berkomunikasi, baik itu melalui gerak, dan bahasa, sehingga akan mucul suatu 

respon terhadap rangsangan yang datang dan membuat manusia melalukan 

reaksi atau tindakan terhadap dalam rangsangan tersebut. Manusia mempelajari 

simbol-simbol dan juga makna-makna di dalam interaksi sosial, sementara 

manusia merespons tanda-tanda tanpa pikir panjang, mereka merespons 

simbol-simbol di dalam cara yang penuh pemikiran. Orang sering 

menggunakan simbol-simbol untuk mengomunikasikan sesuatu tentang diri 

mereka sendiri.  

Kepercayaan orang Bajo bahwa semangat hidup orang yang sedang 

sakit itu mirip seperti bola kecil, itu adalah orang juga, tetapi kecil sekali. 

Menurut Zacot bahwa peran sandro sangat dibutuhkan oleh orang yang sedang 

sakit yaitu tali sumanga, yang memanggil kembali semangat hidup, setan yang 

akan memutuskan. Yang penting, kata orang Bajo, obat-obat sudah diberikan.
34

 

Berkaitan dengan hal tersebut ritual acaramo di lau adalah sebuah ritual 

yang dilaksanakan sewaktu-waktu jika ada masyarakat yang sakit, 

mengembalikan kembali semangat orang yang sakit. Melalui ritual acaramo di 

lau penyakit tersebut bisa disembuhkan denga jalan meminta, memohon akan 

keselamatan yang ditunjukan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta makhluk 
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lainnya (roh), memiliki nilai-nilai, makna dan simbol-simbol tersendiri dalam 

ritual pengobatan acaramo di lau yang dilakukan dengan bahasa (mantra) yang 

dapat melahirkan respon dan rangsangan-rangsangan individu dari tindakan 

yang dilakukan kepada dirinya.  

3. Konsep Hukum Islam 

a. Pengertian Hukum Islam 

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu „hukum‟ dan 

„Islam‟. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata „hukum‟ diartikan 

dengan:  

1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat;  

2) Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup 

masyarakat;  

3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan  

4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) 

atau vonis.
35

  

 

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai: 

Peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku 

manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa 

kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun 

peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan 

oleh penguasa.
36

 

 

Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab yakni: 

Al-hukm yang merupakan isim mashdar dari fi’il (kata kerja) hakama-

yahkumu yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, 

menetapkan, atau mengadili, sehingg kata alhukm berarti putusan, 

ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.
37
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Dalam ujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-

undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis 

seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu 

„Islam‟, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang 

diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar 

dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta 

mengajak mereka untuk memeluknya.
38

  

Berdasarkan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat 

manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di 

akhirat kelak.  

Gabungan dua kata „hukum‟ dan „Islam‟ tersebut muncul istilah 

hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah 

hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan 

seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan 

Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-

tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam 

dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. 

b. Prinsip-prinsip Hukum Islam 

Adapun prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam hukum Islam 

menurut Muhammad Yusuf Musa adalah sebagai berikut: 
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1) Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan 

memberatkan.
39

 

Prinsip ini banyak ditemukan dalam al-Quran, seperti dalam  Q.S. 

an Nisa/4 : 28 sebagai berikut: 

                   

Terjemahnya: 

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia 

dijadikan bersifat lemah.
40

 

Berdasarkan ayat-ayat ini terlihat Allah mengetahui tingkat 

kesehatan dan kesakitan, kekuatan dan kelemahan manusia, serta 

mengangkat kesulitan dari seluruh manusia pada umumnya dan dari 

orangorang yang sakit dan terkena musibah pada khususnya. Banyak 

bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut, ada yang di 

bidang ibadah dan ada yang di bidang muamalah. Dalam bidang ibadah 

dapat dilihat pembebanan al Quran sehingga mudah dilaksanakan tanpa 

ada kesulitan dan kepayahan. Misalnya, ketentuan boleh menjama‟ dan 

mengqashar shalat ketika seseorang sedang bepergian, boleh tidak 

berpuasa ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan haji 

dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah kemudahan 

banyak dijumpai secara menyeluruh. Tidak ada aturan-aturan resmi atau 
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formal yang harus diikuti untuk sahnya suatu akad. Yang terpenting 

dalam hal ini, ada kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan 

akad. Dalam bidang hukum juga terlihat jelas kemudahan tersebut. Allah 

tidak memberikan banyak beban yang berat dan hukuman-hukuman yang 

keras yang dahulu pernah dibebankan kepada kaum Yahudi sebagai 

balasan atas perbuatan zalim mereka. Kaum mukmin diberi rahmat yang 

luas dan diajak untuk menebus dosa-dosa mereka dengan bertaubat. 

Dihalalkan bagi mereka makanan-makanan yang baik dan diharamkan 

makanan-makanan yang jelek  dan menjijikkan. Ketentuan ini berbeda 

dengan ketentuan yang diberikan kepada kaum Yahudi.  

2) Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya 

Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan 

kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan 

antara ras dan bangsa, bahkan agama. Dalam hal ini al-Syathibi 

mengatakan dengan penelitian induktif kita mengetahui bahwa Allah 

bermaksud mewujudkan kesejahteraan hamba-hamba-Nya. Hukum-

hukum muamalah dibuat sejalan dengan maksud itu.
41

  

Satu transaksi suatu saat dilarang karena tidak ada manfaatnya 

dan di saat yang lain dibolehkan karena mengandung manfaat. Seperti 

satu dirham tidak boleh dijual dengan satu dirham, tetapi boleh diutang. 

Begitu pula tidak boleh menjual buah basah dengan buah yang sudah 

kering (seperti korma – umpamanya), karena hanya merupakan penipuan 
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dan riba yang tidak ada gunanya, tetapi jual beli ini dibolehkan jika ada 

manfaatnya yang nyata. 

Pertimbangan masyarakat menjadi pijakan dalam penetapan 

hukum. Hasbi Ash Shiddieqy mencatat, bahwa penetapan hukum 

senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu:  

a) Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkannya;  

b) Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak 

menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah 

ketetapannya; dan  

c) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhannya.
42

  

 

Kemaslahatan manusia menjadi acuan penting dalam penetapan 

hukum Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal yang 

harus dijaga oleh setiap Muslim, yaitu:  

a) Menjaga agama (iman),  

b) Menjaga jiwa,  

c) Menjaga akal,  

d) Menjaga keturunan, dan  

e) Menjaga harta.
43

  

 

Kelima hal ini sekaligus juga menjadi tujuan disyariatkannya 

hukum dalam Islam.  

3) Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata 

Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di 

antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, 

etnis, bahasa, bahkan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak 

berbuat tidak adil. Al Quran surat al Maidah/6: 8 menegaskan larangan 
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berbuat zalim (tidak adil) terhadap suatu kaum karena didorong oleh 

kebencian: 

                     

                          

                

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 

adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
44

 

 

Masih banyak lagi ayat al-Quran yang memerintahkan keadilan 

diiringi dengan pemberian pahala dan melarang berbuat zalim yang 

diiringi dengan pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini juga 

banyak ditemukan dalam Sunnah. 

Berdasarkan ayat-ayat di atas terlihat keinginan al-Quran untuk 

menegakkan keadilan dan jangan sampai mengabaikannya, walaupun hal 

itu mengharuskan memberikan kesaksian yang memberatkan diri atau 

orang yang dekat dengan kita, bahkan kebencian kepada suatu kaum 

jangan sampai mendorong seseorang untuk berbuat tidak adil kepada 

mereka. Sedang dalam Sunnah dapat dilihat, Nabi tidak membedakan 

bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Perbedaan hanya didasarkan 

pada kadar ketakwaan seseorang. 
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4) Ditetapkan secara bertahap 

Seperti diketahui, al Quran turun kepada Nabi Muhammad Saw 

secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan 

peristiwa, situasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini hukum yang 

dibawanya lebih disenangi oleh jiwa penganutnya dan lebih 

mendorongnya untuk menaati aturan-aturannya. Hikmah yang pokok dari 

penetapan hukum secara bertahap ini adalah untuk memudahkan umat 

Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan. Sebagai 

contoh adalah pemberlakuan hukum haram bagi menuman keras.  

Hukum Islam (al Quran) dengan jelas memberikan tahapan-

tahapan dalam penetapan hukumnya, dimulai dari aturan yang sederhana 

sampai pada penetapan keharamannya.  

Urutan penetapan haramnya minuman keras dapat dilihat pada tiga 

ayat al Quran, yaitu surat al-Baqarah (2): 29 yang menjelaskan bahwa 

minuman keras dan judi mempunyai manfaat dan mafsadat, tetapi 

mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya; surat al-Nisa‟ (4): 43 yang 

melarang orang yang meminum minuman keras untuk melakukan 

shalat; dan penegasan hukum haramnya terdapat pada surat al-Maidah 

(5): 90. Masih banyak contoh lain dalam al-Quran yang menetapkan 

hukum secara bertahap.
45

  

 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan pada manusia 

melalui peringatan ringan sampai pada larangan yang sifatnya keras. 

Penetapan hukum yang berjejangan dimaksudkan untuk memudahkan 

manusia dalam beradaptasi dan meninggalkan perkara yang dilarang 

dalam agama. 
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c. Sumber Hukum Islam 

1) Al Quran 

Menurut Hasan bahwa: 

Al Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara 

berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui 

malaikat Jibril. Al Quran diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri 

dengan surat An Nas.
46

 

 

 Membaca Al Quran merupakan ibadah. Al Quran merupakan 

sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk 

berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar 

menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala 

perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al Quran 

memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu: 

a) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan 

yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, 

kitabkitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.   

b) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang 

muslim memilki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.   

c) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat 

dan haji. 

d) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam 

masyarakat.
47

  

 

2) Hadits 

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW 

baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits 

merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur‟an. Allah 

SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-
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perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam 

haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al 

Hashr/ : 7: 

                           

         

Terjemahnya: 

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
48

 

 

Menurut Iryani bahwa perintah meneladani Rasulullah SAW ini 

disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-

nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia.
49

 Apabila seseorang 

bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal 

tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memilki akhlak dan budi pekerti 

yang sangat mulia. 

3) Ijma’  

Menurut Iryani bahwa: 

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman 

Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma’ yang dapat 

dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin 

(setelah sahabat), dan tabi’ut tabiin (setelah tabiin).
50
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Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan 

jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat 

dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. 

4) Qiyas  

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits 

dan Ijma’ adalah Qiyas. Menurut Iryani bahwa qiyas berarti menjelaskan 

sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis 

dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang 

hendak diketahui hukumnya tersebut.
51

  

Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai 

suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu 

metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada 

kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu 

hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus 

yang ada nashnya. 

5) Maslahah Mursalah  

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti 

netral. Sebagai istilah hukum Islam. Menurut Zuhaili bahwa: 

Maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang 

bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Alquran dan 

Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun 

yang melarangnya.
52
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Berdasarkan pengertian di atas bahwa maslahah mursalah adalah 

segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan 

Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua 

sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik 

ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut maslahah 

mutabarah, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan 

bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, 

maka itu disebut maslahah mulgah (batal). Sementara itu, maslahah 

muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran 

dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara langsung. 

Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-

Quran dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan 

pernikahan. Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya 

sepeninggal beliau umat islam tidak mencatat nikahnya. Namun 

demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. 

6) Istihsan  

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. Dalam teori 

hukum Islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau 

terkecualian hukum. Maksudnya, kebijasanaan untuk tidak 

memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus 

itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian 

terhadap ketentuan umum karena adanya alasa hukum (dalil) yang 

mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya 
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dalam ilmu ushul fikih, istihsan diartikan sebagai meninggalkan 

ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan 

mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk 

melakukan hal demikian.
53

 Misalnya, aturan umum dalam hukum islam 

adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. 

7) Istishab  

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu 

pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap 

status hukum tersebut. Istishab ada tiga macam, yaitu:  

a) Kelangsungan status hukum kebolehan umum,  

b) Kelangsungan kebebasan asli dan  

c) Kelangsungan hukum yang sudah ada. Yang dimaksud dengan 

istishab jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum adalah 

bahwa segala sesuatu diluar tindakan ritual ibadah asas umumnya 

adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain.
54

 

 

Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka 

statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang is diketahui 

hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah 

meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia 

telah meningggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, 

maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris. 

8) Saddudz-dzari’ah (Tindakan Preventif)  

Secara harfiah, saddudz-dzari’ah artinya menutup jalan, 

maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum 
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syariah. Para ahli ushul fikih mendefinisikan Saddudz-dzari’ah sebagai 

pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang 

muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung 

maslahat.
55

 

Sebagai terminologi hukum Islam, saddudz-dzari’ah merupakan 

tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut 

hukum syara‟ sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan 

tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau 

yang menimbulkan mudharat.  

9) Urf (Adat)  

Menurut Abbas bahwa: 

Adat atau urf dalam istilah hukum islam adalah suatu hal yang diakui 

keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam 

masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak 

bertentangan denga ketentuan nash syariah atau ijma‟.
56

 

  

Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat 

yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa 

perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau 

ijma‟. 

4. Maqashid Syariah 

Al maqasid al syariah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan 

syariah. Maqasid adalah bentuk jama‟ dari kata maqsud yang berasal dari 

suku kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqasid 
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berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syariah 

secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air 

dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.
57

  

Al maqasid al syariah secara istilah sebenarnya tidak disefinisikan 

secara khusus oleh para ulama ushul fiqh klasik. Seperti Al Syatibi sendiri, 

yang mengembangkan al maqasid al syariah, tidak mebuat definisi yang 

khusus, beliau hanya mengungkapkan tentang motif peletakan syariah dan 

fungsinya bagi manusia seperti ungkapan tentang motif peletakan syariah 

dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al Muwafaqat 

bahwa: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya 

(mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”. Dari ungkapan 

Al Syatibi tersebut bisa dikatakan bahwa Al Syatibi tidak mendefinisikan al 

maqasid al syariah secara syumul, hanya menegaskan bahwa doktrin al 

maqasid al syariah adalah satu yaitu maslahah atau kebaikan dan 

kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.  

Wahbah Zuhaili mendefinisikan al maqasid al syariah adalah nilai-

nilai dan sasaran-sasaran syara yang tersirat dalam segenap atau sebagian 

terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai itu dipandang sebagai tujuan 

(maqasid) dan rahasia syariat, yang ditetapkan oleh syari dalam setiap 

ketentuan hukum.
58

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa al maqasid al syariah adalah makna dan tujuan yang dijaga oleh 
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syari dalam pembentukan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia.  

Secara global tujuan syara‟ (hukum Islam) dalam menetapkan 

hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik 

kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di hari yang kekal. Akan tetapi 

apabila kita perinci maka tujuan syara‟ dalam menetapkan hukumnya ada 

lima yang disebut Al-Maqashidul Khamsah:  

a. Memelihara kemaslahatan agama  

b. Memalihara jiwa  

c. Memelihara akal 

d. Memelihara keturunan  

e. Memelihara harta benda dan kehormatan.
59

  

 

Hukum Islam dibentuk dalam sebuah perundang-undangan dengan 

tujuan legalitas agar dapat menyelesaikan suatu perkara. Dengan adanya 

Undang-undang Hukum Islam tersebut maka hukum Islam akan maksimal 

dalam tujuan tatbiq (penetapan di masyarakat), walaupun yang diharapkan 

oleh hukum Islam adalah adanya kesadaran hukum yang tinggi dari 

masyarakat secara umum. Adapun ciri-ciri hukum Islam yaitu:  

a. Universal  

b. Kemanusiaan  

c. Moral (akhlak).
60

 

 

Berekaitan konsep penetapan hukum Islam, Khlmifah Utsman bin 

Affan berkata: “Allah menggunakan kekuasaan pemerintah terhadap perkara 

hukum yang tidak ditangani langsung oleh Al Qur‟an.” Dari ungkapan 

tersebut ada dua macam upaya menerapkan ketentuan hukum yaitu:  
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a. Wazi‟ Qur‟ani yaitu kekuasaan Al Qur‟an atau agama dalam memberi 

panduan hukum untuk kehidupan bermasyarakat.  

b. Wazi‟ Sulthani yaitu kekuasaan pemerintah dengan cara membuat 

perundang-undangan dalam bentuk hukum positif untuk mengawal 

pelaksanaan hukum.
61

 

 

Dengan demikian upaya penetapan hukum dalam Islam dapat 

dilakukan melalui dua hal, yakni hukum langsung yang telah disebutkan 

dalam al Quran secara jelas dan hukum yang dibuat oleh penguasa dengan 

berpedoman pada al Quran. Hukum yang dijelakan secara langsung oleh al 

Quran lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan hukum yang dibuat 

oleh penguasa. 
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