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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1  Kajian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait 

dengan “Problematika proses perceraian adat suku Tolaki Perspektif Al-Urf 

(Studi Desa Parasi Kec. Palangga Selatan Kab. Konawe Selatan)” maka 

perlu dilakukan review terhadap kajian yan g pernah ada dengan tujuan 

dapat menunjukan bahwa pokok masalah yang diteliti belum pernah dibahas 

oleh peneliti sebelumnya, atas dasar tersebut beberapa penelitian terdahulu  

dianggap perlu dituliskan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Puji Rahmiati : 2018, dengan judul “Studi Pandangan Masyarakat Adat 

Dayak Muslim Kota Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca 

Perceraian Adat”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pendapat 

tokoh adat mengenai hak nafkah pasca perceraian adat ialah yang 

berkewajiban memberikan nafkah pada anak hingga anak tersebut dewasa 

diperkuat dengan teori urf kebiasaan yang baik. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah subjek 

penelitian yang masih berhubungan dengan perceraian adat, dan metode 

penelitian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian 
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sebelumnya di Kota Palangka Raya sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan. 

2. Fitrtul Hidayana : 2015, degan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap 

Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (studi kasus menurut 

adat Sunda di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten 

Bengkalis)”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tradisi seserahan 

dan penarikan kembali harta seserahan yang ada di Kelurahan Titian Antui 

termasuk urf shahih karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan 

dalil-dalil syara dan norma-norma yang ada. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah subjek 

penelitian yang masih berhubungan dengan perceraian, dan metode 

penelitian yang sama yaitu menggunakan sumber data primer dan 

sekunder. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

penelitian sebelumnya meneliti adat Suku Sunda sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan adalah adat Suku Tolaki, dan lokasi penelitian 

sebelumnya di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan di Desa Parasi Kecamatan Palangga 

Selatan. 

3. Syahrotul Aini : 2020, dengan judul penelitian “Tradisi Pengembalian 

Mahar dan Benghiben Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian 

Prespektif „Urf (Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten 

Bangkalan Madura)”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tradisi 

pengembalian mahar dan benghiben tergolong „urf fasaidah, yaitu adat 
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kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil 

syara.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah sama-

sama menggunakan perspektif al-„Urf, dan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahalu dengan penelitian ini 

yaitu dari lokasi penelitian sebelumnya di Desa Jaddih Kecamatan Socah 

sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Parasi Kecamatan 

Palangga Selatan. 

2.2 Al-Urf 

 2.2.1 Definisi Al-Urf 

Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan 

diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yaitu sesuatu yang 

tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan 

menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. 

(Effendi & Zein, 2005:153) 

Pengertian lain dari Urf adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang 

biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh  seluruh manusia. 

(Djazuli, 2005:88) 

Urf dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau perkataan dimana 

jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah 

sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan. 

(Setiyawan, 2012:214) 
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Menurut definisi ahli ushul fiqh urf disebut juga adat. Hakikat adat 

dan urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyrakat dan telah 

berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah 

umat. (Syarifuddin, 2012:71) 

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang 

kebolehan urf. Namun ada beberapa ayat al-qur‟an yang menguatkan 

keberadaan urf sebagai salah satu metode istimbat hukum, diantaranya 

adalah : 

a) QS. Al-A‟raf : 199  

                 

Terjemahnya: 

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” 

 

Maksud dari kata “ma‟ruf” dalam ayat tersebut memiliki arti yang 

memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Kaitannya dengan al-urf yaitu 

sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.  

b) QS. Al-Maidah : 6  

                             

         

Terjemahnya: 

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan 

kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” 
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c) QS. A-l Hajj : 78 

              

Terjemahnya: 

“dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan.” 

 

2.2.2 Syarat-syarat Al-Urf 

Ada beberapa syarat tertentu dalam menggunakan al-urf sebagai 

sumber hukum diantaranya sebagai berikut: (Khalil, 2016: 170) 

a. Tidak bertentangan dengan Al-qur‟an atau sunnah. Jika bertentangan, 

seperti kebiasaan orang meminum khamr, riba , berjudi dan yang 

lainnya maka tidak boleh ditetapkan. 

b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat 

mereka, atau pada sebagian besar. Jika dilakukan hanya dalam tempo 

tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan 

sumber hukum. 

c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat 

tersebut. Misalnya seperti jika ada suatu negeri mendahulukan sebagian 

mahar dan menunda sisanya, namun kedua calon suami istri sepakat 

untuk membayarnya dengan tunai lalu keduanya berselisih pendapat, 

maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh 

kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang 

sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya. 
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d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu 

berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum 

permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang 

baru lahir setelah permasalahannya muncul. 

Adapun pendapat lain dari ulama yang mengamalkan adat sebagai 

dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengamalannya : (Syarifuddin, 

2012:74) 

a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan 

kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. 

b. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada 

dalam lingkungan tertentu. 

c. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang 

kemudian. 

d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang ada. 

2.2.3 Macam-macam Al-‘Urf 

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan 

hukum  syara‟ yang datang kemudian ada tiga macam: (Syarifuddin, 2012: 

71-72) 

1. adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap 

baik oleh hukum syara‟ dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik 

dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur‟an maupun smendapat 

pengakuan dari Nabi. Misalnya pembayaran diat atau tebusan darah 

sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku ditengah masyrakat 
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Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al-Qur‟an untuk dipatuhi umat 

Islam. Adat dalalm bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam 

karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qura‟an. 

2. adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut 

dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam 

sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum 

khamr dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama 

bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan. 

3. adat suatu kebiasaan yang terdapat ditengah masyarakat belum diserap 

menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara‟ yang melarangnya. 

Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum 

syara‟. Untuk itu berlaku kaidah fiqhi yaitu adat itu dapat menetapkan 

hukum. 

2.2.4 Pembagian Al-Urf 

Dari segi apa yang telah dibiasakan, urf ada dalam dua bentuk yaitu 

sebagai berikut : (Syarifuddin, 2012:72-73)  

a. Al-urf qauli yaitu adat dalam ucapan, adalah adat kebiasaaan dalam 

menggunakan suatu kata dalam bahasa. Misalnya dalam bahasa arab 

kata walad digunakan khusus untuk laki-laki, sedangkan dalam arti 

bahasa berlaku untuk laki-laki dan perempuan. 

b. Al-urf amali yaitu adat dalam perbuatan, adalah kebiasaan dalam 

melakukan sesuatu. Misalnya mengangguk berarti mengiyakan dan 

menggeleng berarti menidakkan. 
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Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya yaitu sebagai berikut: 

(Effendi & Zein, 2005:154). 

a. Al-Urf al-„Am yaitu adat kebiasaan umum, adalah adat kebiasaan 

mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, kebiasaan 

menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menetukan 

secara pati berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan. 

b. Al-Urf al-Khas yaitu adat kebiasaan khusus, adalah adat istiadat yang 

berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Contohnya, kebiasaan 

masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada 

kuda. 

Ditinjau dari sisi kualitasnya urf terbagi menjadi dua bagian yaitu 

sebagai berikut : (Djazuli, 2005:90) 

a. Urf fasid atau urf yang batal, yaitu urf yang bertentangan dengan syariah. 

Misalnya, ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang 

memabukkan. 

b. Urf shahih atau al-Adah Ashahihah yaitu urf yang tidak bertentangan 

dengan syariah. Misalnya, memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. 

2.2.5 Kaidah Al-Urf 

Adapun beberapa kaidah al-urf salah satunya sebagai berikut:  

 

ة  اْلع   م  كَّ ةُ ُمح  اد   

Artinya: 

“Adat kebiasaan itu dapat menjadi dasar hukum” 
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 الثابت بالعرف كالثا بت بالنص

Artinya: 

“yang ditetapkan melalui al urf sama dengan yang ditetapkan melalui 

nash (Alqur‟an dan sunnah)” 

 

2.3 Tata  Cara Perceraian dalam Islam 

2.3.1 Thalaq 

Menurut Hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak 

sedangkan istri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah  yang berminat 

melangsungkan pernikahan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, 

diapula yang wajib membayar mas kawin, mut‟ah, serta nafkah dan iddah. 

Disamping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang 

tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan 

talak apabila marah atau ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya kaum 

wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta 

cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. 

Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak. (Haris, 

2013:338) 

Talak bisa terjadi dan sah jka dijatuhkan dengan segala sarana yang 

bermaksud untuk menghentikan hubungan suami-istri yang dilakukan 

dengan 4 cara, sebagai berikut : (Sabiq, 2009:18-23) 

1. Talak menggunakan ucapan yaitu ucapan yang digunakan untuk 

menjatuhkan talak, ada kalanya diucapkan dengan jelas dan ada kalanya 

diucapkan dengan menggunakan majas (sindiran) tertentu. Ucapan yang 
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jelas adalah ucapan yang maksud dan maknanya dapat dipahami. Hal itu 

sebagaimana ucapan suami kepada istrinya, “saya talak kamu,” dan 

ucapan-ucapan yang memiliki makna yang sama dengan ucapan tadi.  

2. Talak menggunakan tulisan adalah menurut ulama fiqih talak dengan 

tulisan bisa sah apabila memenuhi persyaratan yang ada, yaitu 

hendaklah tulisan tersebut jelas dan bisa dibaca, serta tertuju dan 

dialamatkan langsung kepada istrinya. Misalnya, dengan menggunakan 

kata-kata, “wahai fulanah, aku talak kamu.” Namun jika tulisan itu tidak 

ditujukan langsung kepada istrinya, maka talaknya tidak sah, kecuali 

jika dia berniat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal itu karena 

bisa jadi tulisan itu tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, tapi 

untuk berlatih dalam hal memperbaiki tulisannya.  

3. Talak menggunakan isyarat adalah salah satu cara yang dipakai oleh 

orang bisu untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. 

Karena itu, dalam hal menjatuhkan talak, kedudukam isyarat sama 

dengan ucapan apabila isyaratnya dimaksudkan untuk mengakhiri 

hubungan suami-istri.  

4. Talak menggunakan deligasi yaitu talak dianggap sah dan boleh 

dijatukan dengan mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada 

sang istri bahwa dia telah ditalak. Utusan tersebut bertindak sebagai 

suami yang menjatuhkan talak. Karena itu talaknya sah.  
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2.3.2 Khulu’ 

Meskipun istri tidak mempunyai hak talak, akan tetapi ia dapat 

mengajukan perceraian jika situasinya sangat  mendesak dan memenuhi 

syarat. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena khulu‟, zhihar, ila dan 

lian. Adapun definisi khulu‟ yaitu al-fida‟ (tebusan). Hal ini karena sang 

istri menebus dirinya dengan memberikan harta kompensasi kepada 

suaminya. Lebih jelasnya adalah istri memberikan uang kepada suaminya 

dengan niat agar suaminya menceraikannya. Syarat pemberian harta 

kompensasi di dalam khulu‟ adalah adanya kejelasan atas harta itu dan harta 

itu telah diketahui, serta memenuhi seluruh syarat pemberian kompensasi 

lainnya, seperti adanya kemampuan untuk menyerahkan,  kepemilikan tetap, 

dan lain-lain. Hal ini karena khulu‟ adalah akad transaksi, seperti jual-beli 

dan mahar. Karena itu khulu‟ menjadi sah jika syarat-syaratnya terpenuhi. 

(Sabiq, 2009:75-78) 

Perbedaan khulu‟ dan talak dalam hal waktu dijatuhkannya ialah 

bahwa khulu‟ boleh terjadi di waktu mana tidak boleh terjadi talak, sehingga 

khulu‟ boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci 

yang telah digauli. (Ghozali, 2003:225) 

Tentang status perceraian karena khulu‟ dapat dikemukakan bahwa 

bila seorang suami telah melakukan khulu‟ terhadap istrinya, maka dengan 

khulu‟ itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak 

merujuk kembali, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami 

guna pelepasan dirinya itu. Oleh karena itu, status perceraian karena khulu‟ 
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adalah sebagai talak ba‟in bagi istri, sehingga meski kemudian suami 

bersedia mengembalikan „iwadh yang telah diterimakan kepadanya itu, 

namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya dan meskipun bekas 

istri rela untuk menerima kembali „iwadh dimaksud. Bila bekas istri 

bersedia, maka bekas suami yang telah mengkhulu‟ itu boleh mengadakan 

akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai 

lazi mnya akad nikah. (Ghozali, 2003:225-226) 

Adapun tafsir-tafsir ayat tentang khulu‟ adalah sebagai berikut: 

a) surat Al-Baqarah ayat 229 

                     

             

Terjemahnya: 

“kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya 

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” 

 

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. 

Khulu‟ yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang 

disebut 'iwadh. 

b) surat An-Nisa ayat 4 
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Terjemahnya:  

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 

maskawin itu dengan senang hati.” 
 

2.4 Perkawinan dan Perceraian dalam Pandangan Suku Tolaki 

2.4.1 Perkawinan dalam Pandangan Suku Tolaki 

Proses penyelenggaraan perkawinan adat suku tolaki dilakukan 

melalui lima tahap, yaitu pertama, tahap metiro(megintip, meninjau calon 

istri). Kedua, tahap mendotudu (pelamaran jajagan). Ketiga, tahap 

meloso‟ako (pelamaran yang sesungguhnya). Keempat, tahap mondongo 

niwule (meminang). Dan kelima, tahap mowindahako (upacara nikah) 

(Tarimana, 1985: 148) 

Sistem perkawinan dalam suku Tolaki itu sendiri ada 3 lingkungan 

tempat memilih jodoh yakni :  

1) Dalam lingkungan saudara sepupu poteha (sekali, dua kali dan tiga 

kali) yang disebuut perkawinan mekaputi (selalu kembali mengikat 

persaudaraan) 

2) Dalam lingkungan kerabat asal satu moyang baik menurut garis laki-

laki atau garis ayah maupun menurut garis perempuan atau garis ibu, 

yang disebut perkawinan “momboko merambi peohai‟a” 

(mendekatkan hubungan persaudaraan) 

3) Dalam lingkungan diluar kerabat, yang disebut merappu ndono suere 

(perkawinan dengan orang lain) 
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Point ketiga dalam lingkungan pemilihan jodoh tersebut merupakan 

perkembangan baru dalam sistem perkawinan adat tolaki dimana yang 

semula hanya sampai batas pada lingkungan kedua, bahkan dewasa ini 

banyak orang tolaki baik laki-laki maupun perempuan yang kawin dengan 

orang dari suku bangsa lain, sehingga tambah memperluas hubungan 

kekerabatan (Melamba dkk, 2016:61-62) 

Suku Tolaki mengenal perkawinan dalam 2 jenis yaitu perkawinan 

normal dan perkawinan tidak normal. Perkawinan normal adalah 

perkawinan yang dilakukan seperti pada umumnya dengan tujuan 

membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia yang tata caranya sesuai 

dengan ketentuan adat contohnya perkawinan yang didasari atas perasaan 

suka sama suka, sedangkan perkawinan tidak normal adalah perkawinan 

yang karena ada masalah di dalamnya atau dengan kata lain perkawinan 

yang tidak mengikuti tata cara dalam adat suku Tolaki salah satu contohnya 

yaitu perkawinan somba labu atau perkawinan yang berlangsung antara 

laki-laki dan perempuan kemudian dilanjutkan dengan proses perceraian 

antara keduanya (kawin-cerai). (wawancara penulis dengan bapak Basrin 

Melamba selaku sekretaris umum DPD lembaga adat Kota Kendari, tanggal 

31 Januari 2021) 
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2.4.2 Perceraian dalam Pandangan Suku Tolaki 

Perceraian dalam adat Tolaki merupakan gejala sosial yang umumnya 

biasa terjadi  di lingkup masyarakat. Bagi orang Tolaki istilah perceraian 

disebut dengan tepobinda  atau tepowu‟oli. Perceraian terjadi karena salah 

satu dari pasangan antara suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya, 

seperti istri yang tidak menghargai orang tua dan kerabat suaminya ataupun 

suami yang bersikap sebaliknya terhadap pihak istri. Istri yang berzina, 

suami yang tombalaki adalah suami yang menyimpan uang dan belanja 

kebutuhan rumah tangga yang seharusnya itu menjadi kewajiban istri, suami 

yang impoten, istri yang mandul atau istri yang tidak mau dimadu. Pada 

umumnya hal-hal yang sebelumnya telah diuraikan merupakan faktor dari 

penyebab perceraian (Tarimana, 1985: 163) 

Perkara perceraian adat suku Tolaki di selesaikan di hadapan sidang 

tingkat desa. Jika tidak selesai urusan tersebut dapat dilanjutkan ketingkat 

yang lebih tinggi, yaitu ditingkat Kecamatan atau ketingkat Pengadilan 

Negeri Kabupaten. Ada beberapa pejabat desa yang bertanggung jawab 

dalam menangani urusan perceraian yaitu : tolea (hakim adat), pabitara 

(juru bicara), tonomotuo (kepala desa) yang didengarkan pertimbangannya, 

dan o ima (imam desa). Adapun pihak keluaraga yang turut hadir dalam 

sidang musyawarah adat perceraian yaitu ayah dan ibu dari pihak suami dan 

dari pihak istri, ataupun anggota keluarga lainnya. Dalam sidang adat ini  

alasan suami sehingga akan mentalak istrinya ataupun menerima permintaan 

istrinya untuk ditalaknya akan didengarkan dan dipertimbangkan, kemudian 
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dari pihak istri menyampaikan tanggapannya. Selain itu suami juga 

melaporkan pencatatan harta kekayaan rumah tangga dan perincian harta 

benda yang akan diserahkan kepada mantan istrinya dan anak-anaknya 

lengkap dengan penyebab-penyebab penyerahannya. Hasil keputusan sidang 

adat dapat digugat oleh mantan istri (Tarimana, 1985: 163) 

Perceraian adat Suku Tolaki diselesaikan dengan membayar denda 

yang telah ditentukan melalui peradilan adat yang didalamnya ada putobu 

atau ketua adat sebagai pemutus perkara yang mengetahui mekanisme 

proses dan denda yang harus dibayar. Selain perkawinan, perceraian dalam 

suku Tolaki juga dikenal dengan 2 jenis yaitu perceraian normal dan 

perceraian tidak normal. Perceraian normal adalah perceraian yang 

dilakukan atas kesepakatan bersama, sedangkan perceraian tidak normal 

adalah perceraian pada pasangan yang telah melakukan perselingkuhan dan 

akan membayar denda untuk pasangan yang ditinggalkan atau dalam istilah 

suku Tolaki disebut mowesa olowa. (wawancara penulis dengan bapak 

Basrin Melamba selaku sekretaris umum DPD lembaga adat Kota Kendari, 

tanggal 31 Januari 2021) 

 

 

 

 

 

 


