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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain,

dengan banyaknya aktifitas, baik yang hubungannya dengan ibadah kepada Allah

SWT, atau hubungannya dengan sesama manusia, sering mengalami masalah

dalam kehidupannya, sehingga menuntut mereka untuk mencari jalan keluar

terhadap masalah yang dihadapi. Sebagian orang mencari jalan keluar dengan

mendekatkan diri kepada Allah SWT, namun ada pula yang mencari jalan lain,

baik ke dukun, meminta kepada pohon-pohon besar, kuburan, dan bahkan

bersekutu dengan jin.

Dukun merupakan jalan pintas bagi mereka yang kurang pengetahuan

Agama, atau kurangnya keimanan pada diri seseorang. Baik masalah yang

berhubungan dengan masalah pendidikan, pertanian, perkebunan, dan bahkan

menentukan hari baik. 1

Dukun  atau yang sering disebut dengan ‘orang pintar ‘suatu profesi yang

tidak asing kedengarannya ditelinga masyarakat indonesia dan pada umumnya.

Walaupun nama istilah nya berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya ,

dukun adalah profesi yang sangat populer di masyarakat. Keterlibatan mereka

dalam kehidupan masyarakat selama ini sangat kuat. Bagi orang yang belum

pernah berinteraksi dengan dukun secara langsung atau minta bantuannya atau

1 hikmah dibalik Perdukunan dan Paranormal al-Ternatif Masa Kini, (Jakarta
Karnelius, 1999), cet II, h.450.
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koran atau buku-buku, atau pernah melihat sosok diantara dukun yang bertebaran

dalam tayangan layar kaca atau televisi.2

Sejarah kepercayaan manusia sudah ribuan tahun tercatat beberapa
perkembangan sistem kepercayaan kepada yang ghaib yaitu dinamisme,
animisme politisme, henoteisme, kepercayaan dinamisme dan animisme
kendati dianggap sebagai awal dari kepercayaan umat manusia, sampai
sekarang kepercayaan itu masih terdapat diberbagai lapisan masyarakat.
Walaupun kepercayaan itu tidak seperti kepercayaan masyarakat primitif,
fenomena dan prakteknya masih mirip seperti meminta pertolongan kepada
dukun dan memakai cincin tertentu agar terhindar dari berbagai bencana.3

Masyarakat Desa Laiba mayoritas beragama Islam, akan tetapi banyak

diantara mereka yang percaya terhadap dukun, mereka percaya bahwa dukun

memiliki kemampuan perkara ghaib dan mengetahui apa terjadi dimasa yang akan

datang yang dimana itu sangat bertentangan dengan ajaran islam itu sendiri.

Timbulnya kepercayaan terhadap dukun disebabkan karena keimanan dan

keilmuan masyarakat terutama, dibidang ilmu keagamaan masih sangat minim.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan kuatnya kepercayaan dan anggapan

masyarakat bahwa dukun merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perkara

kehidupan.

Di jawa dikenal bermacam-macam tipe Dukun antara lain Dukun siwer

(pencegah kemalangan) , Dukun Pre wangan ( penghubung manusia dengan roh),

Dukun ber anak (membantu persalinan), dan Dukun Susuk (dukun yang ahli

memasukan susuk untuk kepentingan karir, kecantikan ,dan kewibawaan dan

sebagainya).

2 http:/id.wikipedia.org/wiki/paranormal). (Akses 15 juni 2019)
3 Kees W. Boll,”Animism”.dalam,  Encyklopedia agama ( New York: macmilan

pabliching company, 1987),h 296.
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Sebagaimana Allah berfirman dalam QS  An-Nisa /4:36 :

     
Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-nya dengan sesutu .4

Dukun  adalah seseorang yang membantu masyarakat dalam upaya

penyembuhan penyakit penyembuhan penyakit melalui tenaga supranatural

diketahui dukun memiliki kemampuan tertentu untuk membantu seseorang. Bhisa

di desa Laiba terdapat dua aliran yaitu ada yang menggunakan tenaga supranatural

dan ada pula yang menngunakan Alquran dalam metode penyembuhannya.

Pengetahuan dan keterampilan seorang dukun tidak diperoleh melalui

pendidikan formal yang tinggi, karena hingga saat ini indonesia belum ada

sekolah yang membuka program studi keahlian perdukunan. Kalau pun ada

mungkin hanya sebatas kursus privat yang sangat terbatas (eksklusif) , yang hanya

bisa diakses oleh oranga-orang tertentu.

Dukun dipedesaan ternyata lebih pesat dengan banyak dibutuhkannya
dukun oleh masyarakatnya, ini berarti peran dukun tidak mengalami kemerosotan.
Perdukunan ialah suatu bentuk landasan utamanya adalah spekulasi atau tebak-
tebakan . dikehidupan modern saat ini fungsi dan peran dukun  terus berkembang
sehingga ada beberapa fungsi baru dukun. Secara kasar berdasarkan kasus yang
dimintai penyelesaianya ada beberapa macam , yakni permasalahan penyakit, dan
masalah lainya. Sebenarnya masi ada persoalan lain mengapa orang pergi
kedukun yakni yakni dendam dan sakit hati atau campuran dua atau lebih lima
campuran persoalan di atas.5

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahaanya, ( CV. semarang :Toha putra, ,
1989),h.123
5 Op cit h 2.
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Manusia mengahadapi berbagai permasalahan memilih jalan keluar yang

rasional, ada pula yang irasional. jalan yang rasional tentu di tempuh tentu

berkaitan dengan melalui cara berpikir logis dab empiris.namun fakta sosial

menyatakan bahwa masyarakat banyak mencari hal-hal mistis. Salah satunya

mereka mencari jalan keluar permasalahan hidupnya melalui penanyaan atau

paranormal. Agama seringkali menjadi salah satu jalan keluar dari berbagai

persoalan tersebut . walaupun begitu tak sedikit yang bertentangan dengan ajaran

agama itu sendiri.

Masyarakat Islam masih percaya  Dukun pada umumnya lebih memilih

Dukun yang dalam prakteknya menggunakan ayat-ayat alqur’an. Pilihan mereka

sangat beralasan, karena bagi masyarakat tradisional Islam di Indonesia,

perbedaan praktek dukun yang musyrik atau tidak terletak pada pada praktek yang

dilakukannya. Apakah menggunakan ayat-ayat Al Qur’an atau kah dengan

mantra-mantra yang tidak jelas artinya .

Sebagaimana kenyataan  terjadi di desa Laiba Kecamatan Parigi masih ada

masyarakat yang percaya dukun , dan menggunakan jasa dukun. Dukun yang ada

yang di desa laiba ada dua aliran atau metode dalam menangani pasienya ada yang

menggunakan mantra-matra dan ada pula yang menggunakan lafaz Alqur,an

untuk metode penyembuhannya. Kedua aliran dukun tersebut masih memiliki misi

yang sama yaitu membantu warga yang ingin mendapatkan pertolongan atau

kesembuhan, kesehatan,  keselamatan dan kebahagiaan hidup. Kedua aliran

perdukunan tersebut jelas namun perbedaanya hanya terdapat dalam mantra-

mantra nya saja dimana aliran setara guru pada awalnya masih menggunakan
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mantra-mantra murni tanpa adanya penyertaan ayat-ayat suci Alqur’an.  maka

penulis tertarik untuk menggali lebih dalam kepercayaan masyarakat terhadap

dukun.

Masyarakat desa Laiba adalah masyarakat bukan pedalaman namun diera

yang telah mengalami modernisasi  namun masyarakat masih saja mempercayai

dukun sebagai penolong dalam masalah-masalah yang mereka hadapi . istilah

dukun biasa disebut paranormal atau sebaliknya masyarakat menyebut paranormal

itu dukun tapi pada kenyataan dilapangan yang saya amati dukun menganggap

sama saja dengan masyarakat sekitar hanya saja yang membedakan , bahwa sang

dukun punya kelebihan indra ke 6 sehingga bisa menerawang masa depan dan

dianggap punya kekuatan supra natural.

Dukun di Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna  sering digunakan oleh
masyarakat dengan permasalahan tertentu seperti penyembuhan penyakit,
masalah perkebunan, masalah pendidikan, pengatur hari baik, bagi yang
ingin melaksanakan acara.  Disaat menghindari rintangan hidup, misalnya
untuk mendapatkan kesembuhan , meminta hujan, menolak bala atau
mendapatkan kesejahtraan hidup, jasa dukun sangatlah diharapkan , apakah
memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak , itu
adalah salah satu nomor dua.yang penting masyarakat percaya dan yakin
sama dukun tersebut supaya apa yang diminta bisa terkabul karena syarat
awal nya harus yakin dan percaya terhadap kelebihan sang dukun .6

Praktik jasa dukun di Desa Laiba Kecamatan Parigi terdiri dari beberapa
jasa perdukunan . dari observasi awal peneliti didapatkan tujuh masyarakat.  dua
Diantarannya  menggunakan jasa dukun supaya diberi ketengan saat menjawab
soal-soal ujian anaknya ,tiga masyarakat lainnya pergi kedukun ingin meminta
kesembuhan terhadap anaknya yang lagi sakit dan dua lainya memperoleh
pemulihan paska bersalin.7

6 Ibu Wakudusia Masyarakat wawancara, tanggal 8 Mei 2019 di Desa Laiba
Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

7 Ibu siti Darmia masyarakat wawancara ,tanggal 11 mei 2019 di Desa Laiba
Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.
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Berdasarkan hasil observasi awal dapat dipahami bahwa masyarakat

memanfaatkan jasa bhisa atau dukun dengan berbagai tujuan pada praktik

perdukunan tersebut masyarakat memiliki kepercayaan bahwa tujuannya dapat

terwujud, dalam hal ini masyarakat memiliki keyakinan terhadap dukun.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan

pengumpulan, data pengkajian data pengujian data maka dalam penelitian ini

adalah:

a. Kepercayaan masyarakat terhadap Dukun  di Desa Laiba Kecamatan

Parigi Kabupaten Muna  .

b. Bentuk-bentuk  Dukun di masyarakat Desa Laiba Kecamatan Parigi

Kabupaten Muna.

c. Pandangan hukum Islam dalam kepercayaan masyarakat terhadap Dukun

di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat masih percaya kepada Dukun sebagai  penolong di

Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna?

2. Bagaimana Bentuk-bentuk Dukun di Desa Laiba Kecamatan Parigi

Kabupaten Muna?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Dukun di Desa Laiba

Kecamatan Parigi Kabupaten Muna?



7

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat masih

mempercayai dukun sebagai penolong dan ingin mengetahui bagaimana bentuk-

bentuk Dukun di Desa Laiba  serta ingin mengetahui lebih mendalam pandangan

hukum Islam mengenai dukun

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

a. Secara teoritis sebagai hasil karya tulis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan

dapat berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kepada

masyarkat terkait kepercayaan masyarakat terhadap  Dukun.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dan wawasan

berpikir kritis guna melatih kemampuan memahami dan menganalisis masalah-

masalah sekitar.

b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi ilmu hukum

Islam untuk membantu peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan

masalah kepercayaan terhadap dukun.
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F.  Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan suatu interprestasi lain dalam memahami judul

skripsi ini , penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam

judul ini.

1. Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang

dipercayai itu benar atau nyata .8

2. Masyarakat adalah sejumlah manusia diarti seluas-luasnya dan terikat oleh

suatu kebudayaan yang mereka anggap sama .9

3. Dukun atau adalah seorang yang membantu masyarakat dalam

menyelesaikan permasalahan kehidupan melalui tenaga supranatural di

ketahui bahwa dukun orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk

membantu seseorang .10

4. Pengertian Hukum Islam (Syari’at Islam) – Hukum syara’ menurut ulama
ushul ialah doktrin (kitab) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan
orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang
mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan
(taqrir).Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang
dikehendaki oleh kitab syari’ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan
mubah .11

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia online akses 4 juni 2019.
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia op cit akses tanggal 2 juni 2019
10 http :id.mwikipedia .org /wiki./dukun akses tanggal 15 juni 2019
11http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html dibuat
tanggal, 22 Juli 2013 Jam 13:45 Wita


