
 

 

11 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 HUKUM ISLAM 

2.1.1 Devinisi Hukum Islam 

Hukum islam berasal dari bahasa Arab MNOPا (Al-hakam). Artinya norma 

atau kaidah yakni tolak ukur, patokan, pedoman, yakni dipergunakan  untuk nilai 

tinkah laku atau perbuatan manusia atau benda. Sedangkan Islam adalah sebuah 

ideology dan keyakinan yang didalamnya telah diatur oleh Allah swt. Sebuah tata 

cara dalam menghubungkan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama 

manusia lainya. Jadi Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama 

islam dan menjadi bagian dari agama islam itu sendiri. Atau dengan kata lain 

Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Berupa 

aturan dan larangan bagi umat muslim. Namun ketika dilanggar maka sangksi 

sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan. ( Muhammad Daud Ali, 2012, h.14) 

2.1.2 Sumber Hukum Islam yang disepakati Ulama. (Mundzier Supara & 

Djedjen Zainuddin, 2013, h. 18-37) 

2.1.2.1 Al-Qur’an 

1) Pengertian Al-Qu’an 

Menurut bahasa Al-Qur’an berarti “bacaan” yaitu bentuk masdar dari 

kata qara’a. Sedangkan Al-Qur’an menurut istilah adalah firman Allah SWT. 

Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung nilai mukjizat 

(sebagai bukti kebenaran atas kenabian Muahammad SAW) yang ditulis dalam 
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mushaf dengan jalan mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari 

penegrtian tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa Al-Qur’an adalah wahyu Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk dijadikan pedoman hidup, 

sumber hukum, dan petunjuk bagi umatnya guna mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

2) Pokok-pokok isi Al-Qur’an  

Isi pokok Al-Qur’an terdiri dari 

1. Tauhid, yaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah SWT, dan semua 

kepercayaan yang berhubungan dengan-Nya 

2. Ibadah, yaitu perbuatan atau amaliyah sebagai manifestasi dari 

kepercayaan ajaran tauhid dan menghidupkan jiwa tauhid. 

3. Akhlak, yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang terpuji dan tercela. 

4. Janji dan Ancaman, yaitu janji pahala/ganjaran bagi siapa saja yang 

percaya, menerima dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an 

beserta ancaman siksaan bagi yang mengingkarinya. 

5. Kisah-kisah Umat terdahulu, seperti kisa para rasul, para nabi maupun 

orang-orang saleh serta kisa umat yang mengingkari ajaran Allah 

untuk dijadikan pelajaran dan teladan bagi kita. 

2.1.2.2 As-Sunnah 

As-Sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik 

berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan pengakuan. Dengan 

pengertian seperti ini, maka yang dimaksud dengan As-Sunnah ialah segala 
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sesuatu yang diperhatikan, dilarang, atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 

Baik berupa perkataan (qauli), perbuatan (fi’li), maupun ketetapan (takriry). 

2.1.2.3 Ijma’ 

Ijma’ adalah kesepakan pendapat para mujtahid umat Nabi 

Muhammad SAW, setelah beliau wafat, pada suatu masa tertentu, tentang 

masalah tertentu. 

2.1.2.4 Qiyas 

Qiyas adalah menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan 

hukumnya  dalam nash dengan memepersamakan sesuatu yang telah ada  

status hukumnya dalam nash. 

2.1.3 Sumber Hukum yang tidak disepakati Ulama  

2.2.3.1 Al-Urf 

2.2.3.1.1 Definisi ‘Urf  Faiz Zainuddin (2015)   

kata Urf berasal dari kata “arafa-ya’rifu” sering diartikan dengan 

“al-ma’ruf” dengan arti sesuatu yang dikenal Urf secara etimologi berarti 

“sesuatu yang dilihat baik dan diterimah oleh akal sehat” Al-urf (adat 

istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa 

ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam 

jiwa dan diterima oleh akal mereka. Sedangkan secara terminology Urf 

berarti “sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah 

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa 

perbuatan atau perkataan” dengan kata lain Urf ialah segala sesuatu yang 

sudah dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat secara turun-temurun 
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dan sudah menjadi adat-istiadat, baik berupa perkataan (qauly) maupun 

perbuatan (amaly). 

2.2.3.1.2 macam-macam Urf (Musa Aripin, (2016) 

a. Urf  dari segi cakupannya terdiri dari dua macam yaitu: 

1) al-Urf al-‘Am (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan 

mayoritas dari berbagai negri di satu masa. 

2) al-Urf a-Khas (adat kebiasaan khusus) yaitu adat kebiasaan yang 

berlaku pada masyarakat negeri tertentu. 

b. Ulama ushul fiqh juga membagi urf dengan melihat objeknya 

yaitu: 

1) al-Urf al-Lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam 

mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah 

yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat  

2) al-Urf al-Amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perbuatan-perbuatan biasa atau mu’amalah 

keperdataan. 

c. Dilihat dari keabsahannya Urf  dibagi kepada: 

1) ‘Urf fasid (rusak/ jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu ‘Urf yang 

bertentangan dengan nash qath’iy. 

2) ‘Urf Sahih (baik/ benar) ‘Urf sahih adalah suatu yang telah 

dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ Urf 
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ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak 

membatalkan yang wajib. 

d. Ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya Urf 

terbagi menjadi dua yaitu: Faiz Zainuddin, (2015) 

1) Urf qauly (kata-kata) urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-

kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak 

untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata 

tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau 

tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima 

oleh fikiran mereka, seperti kata dirham yang berarti uang 

yang berlaku di suatu negeri. 

2) Urf Fi’liy (perbuatan) urf perbuatan ialah kebiasaan orang banyak 

dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat 

Arab ‘Urf fi’liy dapat kita saksikan pada transaksi jual beli 

tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah fiqh 

bai’al-mu’atha yang sudah umumterjadi. 

e. Urf Tujjar 

Urf Tijari atau Urf tujjar merupakan suatu tradisi mayoritas 

dalam suatu masyarakat baik kebiasaan dalam praktik bisnis 

maupun keuangan. 
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2.1.4 Tujuan Hukum Islam 

Tujuan hukum islam pada prinsipnya bersandar pada ajaran universal 

Islam, yakni memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Namun tujuan 

hukum islam yang dapat diklasifikasikan lebih khusus yakni: 

a. Kemaslahatan hidup bagi diri sendiri dan orang lain. 

b. Tegaknya keadilan 

c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. 

d. Saling kontrol dalam hal kehidupan bermasyarakat. 

e. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi 

batas-batas hukum dan norma sosial. 

f. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab.(Beni Ahmad 

Saebani, 2011, h. 243) 

Asy-Syatibi menyebut tujuan hukum islam adalah mencapai kemaslahatan 

hambanya , baik di dunia maupun di akherat. Kemaslahatan tersebut didasarkan 

kepada 5 (lima) hal mendasar, diantaranya: memelihara Agama atau hifzh ad-din, 

memelihara jiwa atau hifz an-nafs, memelihara akal atau hifz al-‘aql, memelihara 

keturunan atau hifz- an-nashl dan memelihara kekayaan atau hifz al-mal. (Ismail 

Muhammad Syah, 1996, h. 101) 

2.2 Pengertian Adat dan Hukum Adat 

Apabila hendak dibicarakan gejalah hukum dengan segala aspeknya, maka 

mau tidak mau harus juga disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah 

dari hukum tersebut. Hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari suatu 

sudut tertentu, sebagaimana halnya juga dengan politik, ekonomi dan yang lain 
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sebagainya. Pernyataan tersebut mungkin agak berbeda dengan apa yang lazim 

dilakukan di Indonesia dengan mengikuti Tradisi Eropa Kontinental. Tradisi 

tersebut tertitik tolak pada pendirian, bahwa hukum merupakan suatu gejalah yang 

berdiri dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti, bahwa hukum secara tegas 

terpisah dari masyarakat maksudnya adalah hukum hendak dipelajari sebagai 

suatu gejala yang telah”dibersihkan” dari faktor-faktor lain. 

2.2.1 Pengertian Adat 

Kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. 

Pendapat lain menyatakan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta 

“a”(berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”.  Dengan  

demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial: artinya, adat 

menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. (Soerjono 

Soekanto, 1990, h. 83.) 

Adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa 

berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan 

berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi akal maka hal ini 

dinamakan konsekwensi logis (Talazumun aqliyun) bukan adat, misalnya 

bergeraknya cincin disebabkan bergeraknya jari-jari atau dimana ada asap disitu 

pasti ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan 

tersebut. (Wahba Zuhaili, h. 104) 

2.2.2 Pengertian Hukum Adat 

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. 

Sejak manusia itu diturunkan dari tuhan ke muka Bumi, maka ia memulai 
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hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak 

manusia berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya 

menurut kebiasaan mereka. 

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu 

dimulai dari pribadi manusia yang diberi tuhan akal dan perilaku, perilaku yang 

terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apa bila 

kebiasaan itu di tiru oleh orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang 

itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain didalam kesatuan 

masyarakat  melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu 

menjadi “Adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan 

kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadi kebiasaan itu sebagai adat 

yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi 

“Hukum Adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus 

dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. (Hilman Hadikusuma, 1995, 

h. 1) 

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” 

atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering 

dan populer disebut dengan istilah ”masyarakat adat”.(Djamanat Samosir, 2013, h. 

69). Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola 

interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok 

sosial. Maka suatau masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang 

warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga 

menghasilakan kebudayaan. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang 
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yang tetap hidup dalam keteraturan dan  didalamnya ada sistem kekuasaan dan 

secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.  

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau 

kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak 

masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari 

sistem hukm nasional indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama 

menjadi kajian  dari para ahli hukum. Pengertian hukum adat dewasa ini sangat 

mudah kita jumpai  diberbagai buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli hukum 

ditanah air. Diantaranya: 

pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan 

lainya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda 

dahulu. Menurut (Mr. C. Van Vollenhoven. 1913). 

Dalam karangan beliau  “beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat” 

memberikan pengertian bahwa: 

“Hukum Adat merupakan sebagai hukum yang tidak  tertulis didalam 

peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun 

tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh Rakyat berdasarkan atas 

keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebuat mempunyai kekuatan 

hukum”. Menurut (Supomo.1979) 

Pendapat lain Dalam buku “Asas-asas Hukum Adat” Hukum Adat adalah 

hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Menurut (Djojogeono. 

1958) 



 

 

20 

 

Beberapa pengertian diatas yang telah diberikan oleh para Sarjana tersebut, 

maka kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat dalah sebagai suatu 

kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang 

selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa 

ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). 

2.3 Sejarah Adat 

Peraturan-peraturan adat di Indonesia telah ada semenjak adanya nenek 

moyang kita di zaman kuno yaitu sejak zaman sebelum datangnya Agama Hindu 

dan agama-agama lainya, adat istiadat yang dimaksudkan adalah “Adat Melayu 

Pplinesia” 

Sejak zaman penjajahan, hukum adat masi berlaku kental di masyarakat 

pribumi karena mereka tidak mengenal dan tidak terbiasa dengan hukum barat 

yang dibawah penjajah. Karena itulah dengan Indische Staatsregeling (IS), 

pemerintah Hindia Belanda membagi 3 (tiga) penduduk dengan hukum yang 

berlaku  diantara mereka berbeda satu sama lain. 

2.3.1 Golongan Eropa, termaksud penduduk Jepang, di berlakukan Hukum 

Barat (Hukum yang dibawah oleh Hindia Belanda). 

2.3.2 Golongan Timur Asing, diberlakukan sebagian dari Hukum Barat, dan 

sebagian lagi Hukum Adatnya masing-masing yang termasuk 

Golongan Timur Asing adalah penduduk Tionghoa’ dan penduduk 

asia lainya 
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2.3.3 Golongan Pribumi, atau bumi putra yaitu golongan penduduk 

Indonesia asli diberlakukan Hukum Adat. (Zaeni Asyhadie, 2018,  

h.266) 

Hukum adat merupakan hukum asli indonesia yang tidak terkodifikasi 

dalam peraturan perundang-undangan Nasional. Hukum sejak dahulu telah ditaati 

oleh masyarakat adat diberbagai daerah di indonesia, dan diakui hinggah sekarang 

sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di tanah air. 

Saat ini hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat indonesia,  

hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat dan hal-hal lain yang 

mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua yang pernah 

dimiliki indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat dan di akui 

oleh negara. 

1. Hukum Adat Masa Pendudukan VOC  

Pada tahun 1580 Portugis ditaklukkan Spanyol. Oleh karena belanda 

bermusuhan dengan Spanyol, maka ia tidak dapat lagi membeli hasil bumi dari 

Portugis. Pada tahun 1589 Belanda bersauh di Pantai Banten, suatu kerajaan islam 

yang ketika itu merupakan pasar hasil bumi di mana banyak pedagang asing yang 

bermukim untuk berdagang. Pada tanggal 20 Maret 1602 atas anjuran van 

Oldenbarnevelt orang Belanda mendirikan VOC (Verenigde Oostindische 

Compagnie) sebagai gabungan dari semua maskapai dagang Belanda. Daerah 

pertama yang dikuasai VOC adalah daerah Jakarta yang oleh VOC dianggap 

meliputi daerah di antara Laut Jawa dan Samudra Indonesia dengan batas Sungai 

Cisadane di sebelah barat  dan Sungai Citarum di sebela Timur, pada hakekatnya 
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di wilayah tersebut adalah Hukum VOC diberlakukan dalam bentuk plakat berupa 

pengumuman atau berupa ordonnantie (undang-undang). (Hilman Hadi Kusuma, 

1978, h. 55-60) 

Sikap VOC yang mengindahkan hukum adat perdata dapat dilihat dari Undang-

Undang VOC yang bernama “Statuten van Batavia” (1642). ( Hilman Hadi 

Kusuma, 1978, h. 59) 

 Mengenai hukum waris untuk Bangsa Indonesia yang beragama Islam 

harus diberlakukan hukum adat bukan hukum Belanda, VOC terpaksa berbuat 

demikian dikarena masyarakat Jakarta tetap saja berpegang dalam menyelesaikan 

perkara warisannya menurut hukum adat. 

2. Hukum Adat Masa Hindia Timur (1800-1811).   

Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan; semua harta kekayaan 

diambil alih oleh “Bataafche Republiek” yang meningalkan aktiva f 10 juta dan 

pasiva f 120 juta. Kemudian Bataafche Republiek dijadikan “Koninkrijk Holland”  

dengan rajanya Loius Napoleon. Raja ini mengangkat Herman Willem Daendels 

menjadi Gubernur Jenderal Hindia Timur (1808-1811). (Ibid, hlm. 65-71.) 

Menurut pasal 86 Charter 1804 dinyatakan bahwa susunan Pengadilan untuk 

orang Indonesia akan tetap menurut Hukum serta Adat mereka, sedangkan 

pemerintah Hindia akan menjaga dengan alat-alatnya yang pantas, agar di daerah 

yang langsung dikuasai pemerintah sedapat-dapatnya perbuatan yang sewenang-

wenang yang masuk dengan diam-diam, yang bertentangan dengan hukum serta 

adat anak negeri akan tersapu; lagi pula akan diusahakan agar anak negeri 

mendapat keadilan dengan cepat dan baik, dengan jalan menambah banyaknya 



 

 

23 

 

pengadilan negeri atau pengadilan pembantu; kemudian semua pengaruh yang 

buruk dari kekuasaan politik apapun juga akan ditentang. Selanjutnya jalan 

pikiran Daendels terhadap hukum adat perdata dapat dilihat dari Pasal 2 aturan 

acara perkara bagi drossaard di daerah Jakarta dan sekitarnya yang mengatakan:  

“Dalam pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara mengenai agama, adat, 

perkawinan bagi orang yang tidak beragama Kristen harus sedapat-dapatnya 

diperhatikan hukum adat mereka, agar ia dapat dipakai sebagai dasar keputusan” 

(Laksanto Utomo, 2017, h. 21) 

Bagaimana cara memerhatikan hukum dan adat yang akan diterapkan 

kesemuanya itu diserahkan kepada hakim. Jadi hakim merdeka untuk itu dan 

tergantung pada keinsafannya sendiri. Walaupun Daendels menempatkan 

kedudukan hukum adat untuk menyelesaikan perkara orang-orang Indonesia ; 

tetapi jika dibanding kedudukannya dengan hukum Eropa, hukum adat tetap 

dianggapnya lebih rendah. Hal mana dapat dilihat bahwa jika terjadi perkara 

kejahatan yang dilakukan orang Eropa bersama-sama orang Indonesia maka 

pengadilan yang berhak mengadili, adalah Raad van Justitie dimana hukum Eropa 

yang dipakai. 

3. Hukum Adat Masa Kekuasaan Inggris (1811-1816)  

Dikarenakan banyak pengakuan atas keburukan kerjanya dibidang keuangan 

dan kejam terhadap rakyat, maka pemerintah Holland menggantikan Daendels 

dengan Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens pada tanggal 16 Mei 1811. Harus 

diingat bahwa kompeni Inggris yang menguasai daerah Bengkulu, di mana 

pengaruhnya sampai di Daerah Lampung, dalam hubungannya dengan hukum 
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adat ketika William Marsden bertugas di Bengkulu (1771-1779) ia menyelidiki 

tentang masyarakat adat Rejang, Pasemah, Kurinci, Lampung, juga Minangkabau, 

Indrapura, Siak, Batak dan Aceh, yang kemudian ditulisnya dalam bukunya “The 

History of Sumatra”. (Ibid.,  h. 71-77) 

Ketika Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur pada tanggal 11 

September 1811, maka sering kali ia membuat peraturan-peraturan tanpa 

menghiraukan hasil penelitian Mackenzie. Akibanya peraturan tinggal jadi 

peraturan oleh karena didalam kenyataannya tidak bisa berlaku karena tidak 

sesuai dengan keadaaan masyarakat. 

Dipakainya hukum adat untuk mengadili bangsa Indonesia yang dilakukan oleh 

orang Indonesia di masa Raffles tidak berati bahwa para hakim (wedana atau 

bupati) itu dapat bertindak secara “arbitrair” menurut kemauan mereka sendiri di 

dalam “Division’s Court atau Regent’s Court”. Rafles menghormati hukum adat 

(perdata) dikarenakan mengambil contoh dari pelaksanaan pemerintahan Inggris 

di India, tapi walaupun hukum adat diberlakukan sebagaimana juga di India ia 

harus mengigat syarat-syarat bahwa hukum adat itu tidak bertentang dengan: 

( Ibid., hlm. 85) 

1. “The universal and acknowledged principles of natural justice” 

2. “The acnowledge principles of subtantial justice” 

Seperti halnya dengan anggapan Inggris di India bahwa bagi Orang Hindu 

berlaku hukum agama Hindu, maka Raffles menganggap bahwa bagi orang yang 

beragama Islam berlaku hukum agama Islam. Dengan demikian berarti hukum 

adat disamakan saja dengan hukum Islam yang dapat dipelajari dari kitab-kitab 
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hukum Islam. Walaupun Raffles mencela Daendels  yang membiarkan hukuman 

adat seperti “hukum bakar hidup” dan “menikam dengan keris”, tetapi 

dikarenakan pengetahuannya masi tipis mengenai hukum adat, di mana ia juga 

belum paham tentang hukum adat perdata, maka tanggapan Raffles sebenarnya 

dengan hukum adat ialah “hukum adat itu belum sederajat dengan hukum Eropa, 

tetapi baik untuk diberlakukan untuk orang Indonesia dan tidak patut untuk orang 

Eropa”. 

4. Hukum Adat di Masa Hindia Belanda 

Berawal dari masa penjajahan, hukum adat sangat kental ditiap diri tiap 

pribumi karena belum terbiasa dengan hukum barat yang telah ditetapkan oleh 

Belanda, maka dibuatlah sistem hukum pluralisme atau Indische staatsregeling 

(IS) agar penduduk golongan eropa, timur asing, dan pribumi dapat menyesuaikan 

dengan hukum masing-masing. 

Dalam Indische staatsregeling, salah satu dasar hukum yang menjelaskan 

berlakunya hukum adata terdapat pada  pasal 131 ayat(2) huruf a menjelaskan 

hukum yang berlaku digolongan eropa, bahwa untuk hukum perdata materil bagi 

golongan eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi golongan eropa pada 

asasnya hukum perdata yang berlaku dinegeri belanda akan dipakai sebagai 

pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan  berhubung 

keadaan yang istimewah, dan juga pada pasal 131 ayat (2) huruf b yang 

menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dan 

golongan timur asing, yang pada intinya menjelaskan bagi golongan pribumi dan 
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timur asing berlaku hukum adat masing-masing dengan kemungkinan 

penyimpangan dalam hal: 

a) Kebutuhan masyarakat menghendakinya, maka akan ditundukkan pada 

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan eropa 

b) Kebutuhan masyarakat menghendaki atau berdasarkan kepentingan 

umum maka pembentuk ordonasi dapat mengadakan hukum yang 

berlaku bagi orang indonesia dan timur asing atau bagian-bagian 

tersendiri dari golongan itu, yang bukan hukum adat dan bukan pula 

hukum eropa melainkan hukum yang diciptakan oleh pembentuk UU 

sendiri. 

Jadi pada intinya, dimasa hindia belanda terdapat delegasi kewenangan atau 

perintah untuk mengkodifikasi hukum bagi pribumi dan timur asing. 

5. Hukum Adat Masa Penjajahan Jepang 

Pada masa penjajahan belanda terdapat juga regulasi yang mengatur tentang 

hukum adat di indonesia, yaitu pada pasal 3 UU NO. 1 tahun 1942 yang 

menjelaskan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasanya, hukm dan UU dari 

pemerintah dahulu yang tetap diakui sah buat waktu sementara saja, asal tidak 

bertentangan dengan peraturan militer. 

Arti dari pasal tersebut adalah hukum adat yang diatur pada masa 

penjajahan jepang sama ketika penjajahan hindia belanda, tetapi harus sesuai 

dengan peraturan militer jepang dan tidak boleh bertentangan. Pada hakikatnya, 

dasar yuridis berlakunya hukum adat pada masa penjajahan jepang hanya 

merupakan ketentuan peralihan karena masanya yang pendek. 
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6. Hukum Adat Masa Pasca Kemerdekaan 

Dasar hukum berlakunya dan diakuinya hukum adat di indonesia juga diatur 

setelah indonesia merdeka. Contohnya pada Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 

yang berbunyi “segala badan negara dan persturan yang berlaku selama belum 

diadakan yang baru menurut UUD ini” menjelasakan bahwa dalam pembentukan 

regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas, maka dasar hukum 

sebelumnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum adat. 

Pada pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai 

dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan 

pengadilan harus berisi alasan-alasanya dan  dalam perkara hukuman menyebut 

aturan-aturan Undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar 

hukuman itu. 

7. Hukum Adat Era Reformasi 

Di zaman modern, setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada 

pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, pasal tersebut 

berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masi hidup dan sesuai dengan 

petkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsif Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” pasal tersebut membuktikan bahwa 

dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada, dan diakui oleh pemerintah.  

Tidak hanya itu, dalam beberapa undang-undang juga mengatur 

keberlakuan hukum adat. Contoh dalam undang-undang pokok Agraria, lebih 

tepatnya pada pasal 5 yang berbunyi “hukum agraria berlaku atas bumi, air dan 
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ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan 

nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme 

Indonesia dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini 

dan dengan peraturan perundangan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan 

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.(Berndhard Limbong, 2001, h. 

158). 

 Dasar yuridis tersebutlah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat 

secara sah di Indonesia. 

Hukum adat adalah hukum yang harus diperjuangkan karena ia merupakan 

hukum tertua yang telah dimiliki indonesia dan juga karena indonesia merupakan 

bangsa yang sangat kaya dengan keaneka ragaman budaya, suku, ras, dan dengan 

hukum adat, maka segala kepentingan masyarakat adat dapat dianyomi olehnya, 

untuk Indonesia yang lebih baik. 

Adapun ayat yang membahas tentang adat istiadat di dalam Q.S Al-

A’rab/7:199 yang berbunyi: 

ِهِلْنيَ اجلَْٰ ُخِذ اْلَعْفَو َوأَُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعنِ    

Terjemahanya: 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berbuat yang ma’ruf serta 

berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (Qur’an 7:199) 
Dalam ayat di atas Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW  

agar menyeruh umatnya yang ma’ruf. Maksut dari ‘urf dalam ayat diatas adalah 

tradisi yang baik. 
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2.4 Manfaat Adat  

2.4.1 Hukum Adat Sebagai Ilmu Pengetahuan 

Ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. 

Didalam meningkatkan hidup itu dibutuhkan petunjuk-petunjuk hidup. Salah satu 

petunjuk hidup itu adalah norma hukum, termaksud norma hukum adat 

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan pada umumnya maka hukum adat 

mempunyai: 

a) Objek adalah sasaran yang harus dipelajari yaitu kebiasaan-kebiasaan 

yang berkonsekuensi hukum 

b) Metode adalah cara untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis 

hukum adat. 

c) Sistematis adalah disusun sedemikian rupa sehingga orang mudah untuk 

mempelajarinya 

Dengan demikian hukum adat dipelajari untuk memenuhi tugas  pengajaran 

dan penelitian 

2.4.2 Dalam rangka pembinaan atau pembentukan hukum Nasional 

Pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum tidak bisa 

mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat merupakan 

sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan, karena hukum adat mempunyai 

asas-asas atau nilai-nilai yang universal dan lembaga. Asas-asas hukum adat yang 

dapat dipakai sebagai bahan pembentukan hukum nasional adalah: 

a) Asas kebersamaan dan kekeluargaan 

b) Asas gotong royong 
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c) Asas fungsi sosial 

d) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum 

3. Mengembalikan dan Menumpuk Kepribadian Bangsa 

Kepribadian atau karakter bangsa indonesia yang cinta dengan 

kebudayaanya semakin luntur oleh modernisasi dan westernisasi. Dengan 

mempelajari hukum adat yang mengandung nilai-nilai luhur, diharapkan rasa 

nasionalisme/kepribadian bangsa menjadi tumbuh kembang kembali. 

2.4.4 Agar  mengetahui fungsi dari Hukum Adat 

Hukum adat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedoman dan pengawasan 

(siciual control). sebagai pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman 

dalam bertingka laku, bertindak, berbuat didalam masyarakat, sedangkan sebagai 

pengawasan, hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala 

tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat. Apabila ada 

pelanggaran maka akan dikenakan sanksi untuk memulihkan keseimbangan. 

(http://komangtirta07. Blogspot.co.id 19 Februari 2016)  

2.5 Ritual Lulongganda  

Ritual lulongganda merupakan sebuah ritual yang kerap kali dilaksanakan 

saat kegiatan acara Monahu nda’u. Awalnya ritual lulongganda merupakan ritual 

persembahan  yang ditujukan untuk Sanggoleo mbae (ratu padi). Lulongganda 

berarti tari lulo yang memakai kanda (gendang) sebagai pengiringnya. 

Lulongganda merupakan salah satu tarian lulo yang hampir punah. Sebelum acara 

lulongganda dilakukan, maka terlebih dahulu akan diadakan beberapa ritual adat 

seperti ritual mombaka okanda (kasi makan gendang). Gendang untuk mengiringi 
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lulongganda di pegang oleh sang pawang dan hanya digunakan saat acara  

lulongganda saja. Pawang inilah yang bertugas menjaga dan memukul gendang 

saat lulongganda dilaksanakan. Para budayawan tolaki juga mengungkapkan 

bahwa tarian lulongganda merupakan induk dari semua tarian lulo yang ada. 

Karena tarian lulo inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya sebuah tarian lulo 

di masyarakat Tolaki. 

Adapun proses pelaksanaan Adat ritual lulonganda terdiri dari tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan. 

2.5.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan di mana sebelum Adat Ritual lulongganda dilaksanakan 

maka terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama warga setempat. 

Musyawarah ini dilaksanakan bersama dengan para pemangku kepentingan pada 

daerah setempat baik itu pihak pemerintah, pengurus adat, serta para tokoh 

masyarakat. Kegiatan musyawarah ini dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan 

lulongganda dapat dipastikan kesiapanya. Setelah terbentuk kesepakatan 

penetapan hari pelaksanaan tari lulongganda dalam musyawarah maka selanjutnya 

sebelum memasuki hari pelaksanaan Adat Ritual Lulongganda segala peralatan 

sudah harus dipersiapkan seperti rumah-rumah kecil yang berukuran 2/1 meter 

sebagai tempat penyimpanan okanda (gendang) dan gong. Setelah rumah-rumah 

kecil dibuat maka pada awal pelaksanaan tradisi ini pemangku adat atau yang 

turunan menyimpan alat-alat lulongganda menurunkan okanda dan alat-alat lainya 

dari tempat dimana okanda itu disimpan dan biasanya okanda (gendang) ini 

disimpan dirumah pemangku adat. 
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2.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan Adat Ritual lulongganda berbeda dengan pelaksanaan tari 

tradisional daerah lainnya. Persamaan hanya terletak pada variasi-variasi 

gerakanya. Karena merupakan acara ritual maka dalam pelaksanaan ritual 

lulongganda dimulai saat setelah okanda ini diturunkan dan disimpan di rumah-

rumah kecil. Karena saat menyimpan okanda dirumah kecil yang telah 

dipersiapkan tersebut sudah merupakan rangkaian pelaksaan tradisi tari 

lulongganda karena dilakukan dengan pembacaan mantra yang dilakukan oleh 

seorang yang telah ditunjuk dan dipercaya  pelaksaannya yaitu menghadap 

lailaikagganda ( rumah-rumah kecil tempat menyimpan gendang). 

Lulongganda ini dilaksanakan selama tiga malam berturut-turut di lapangan 

terbuka. Para pengunjung memainkan tarian lulongganda yang diiringi alat musik 

okanda (Gendang) ini dipukul pertama kali oleh orang yang turunannya 

memelihara okanda ini, setelah itu baru dapat dilanjutkan oleh orang yang 

mengetahui setiap irama irama pukulanya. Proses pelaksaan tari lulongganda 

tidak seperti dengan tari-tari lainnya yang serta merta bisa dilakukan karena tari 

lulongganda merupakan kesatuan dari sebuah tradisi  yang disebut lulongganda. 

Tradisi lulongganda ini biasanya dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 

yang dihitung berdasarkan kondisi bulan dilangit yang merupakan sistem 

penanggalan orang Tolaki. Tradisi ini dilaksanakan 3 hari 3 malam dimulai dari 

munculnya  13 bulan di langit yang disebut tombaraleanggia, malam ke 14 yang 

disebut molambu dan malam ke 15 atau mataomehe (bulan purnama). 
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Tarian lulongganda ini dilakukan sama halnya dengan lulo umum yang 

berputar arah kekanan mengelilingi rumah kecil tempat menyimpan gendang. 

Secara khusus, tarian lulongganda memiliki perbedaan dengan tarian lulo pada 

umumnya. Berdasarkan keterangan informan Rudianto pada saat ini jenis tarian 

lulongganda ada tiga macam yang dilakukan oleh masyarkat Tolaki di Kabupaten 

Konawe Selatan yaitu: 

1) tari lulongganda tiytiysu. 

2) tari lulongganda kolia liangako. 

3) tari lulongganda polerusi 

Puncakak dari ritual ini adalah pada hari ke-4 sejak diturnkannya kanda 

dirumah. Puncak ritual  ini mulai pagi hari pada pukul 06.30 yang dimuali dengan 

ritual mosehe (upacara pensucian). Setelah ritual mosehe , kemudian yang 

dilanjutkan berbagai kesenian tradisional dan olahraga tradisional. Nikarti, La Aso, 

dan Irianto Ibrahim, (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


