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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan bagian dari pemenuhan tuntutan dan kebutuhan

secara alamiah karena pada dasarnya perkawinan merupakan bagian dari

perbuatan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya serta dalam

menjaga kelestarian agar kelak tidak mengalami kepunahan dalam suatu

hubungan kekeluargaan yang sah menurut agama Islam. Sebagaimana Islam tidak

memiliki cela akan kelemahannya dalam mengatur jalan hidup manusia, maka

beberapa imam besar Islam mengeluarkan pendapat tentang perkawinan tersebut.

Menurut Imam Syafi’i menganggap bahwa menikah itu sifatnya mubah

(diperbolehkan). Sedang menurut Imam Abu hanifa, Ahmad bin Hanbal dan

Malik bin Anas menganggap bahwa nikah pada mulanya

diperbolehkan/dianjurkan, namun bagi beberapa pribadi tertentu ia dapat menjadi

wajib.1

Pendangan dari imam-imam besar Islam di atas menjelaskan bahwa

perkawinan memang dianjurkan dalam kondisi dan orang tertentu namun dapat

berubah sifat dan hukumnya jika kondisi dan orangnya belum memenuhi

ketentuan-ketentuan yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya pasca

melakukan pernikahan. Ketentuan atau syarat tersebut kemudian diatur

berdasarkan kesepakan pada ulama yang meyakini bahwa sahnya perkawinan itu

jika laki-laki atau perempuan yang akan dikawinkan memenuhi enam syarat

yakni: Pertama, persetujuan kedau belah pihak tanpa ada paksaan. Kedua, kriteria

1Abdul Rahman. Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta : Rineke Cipta. 1996). h. 3
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dewasa (haid bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki). Ketiga, kesamaan

agama (Islam). Keempat,(tidak dalam hubungan nasab). Kelima, tidak

sepersusuan; dan Keenam, tidak semenda (kedua calon suami-isteri tidak

mempunyai hubungan perkawinan seperti bapak/ibu dan menantu, anak dan

bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.2 Persyaratan ini

merupakan ketentuan yang mesti harus diamati sebelum melangsungkan suatu

pekawinan.

Semestinya sebelum melangsungkan perkawinan demi membentuk hubungan

kekeluargaan, terlebih dahulu calon yang akan dinikahkan harus telah memenuhi

keriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas, demi terjalinnya hubungan suami-

isteri yang sah menurut ajaran Islam, namun dalam kondisi kehidupan manusia,

selain polemik dan problematika kehidupan yang begitu besar dan sering dialami,

sehingga suatu pernikahan yang sebagaimana mestinya tidak dapat terlaksanakan

secara normalnya suatu perkawinan yang dengan beranjak dari kriteria-kriteria

calon pelaku perkawinan. Salah satu contoh adalah perkawinan yang harus

dilakukan karena saudara laki-laki menghamili adik perempuannya. Perkawinan

yang dilakukan ini pada hakikatnya sudah tidak ada lagi usaha untuk

memberlakukan syarat yang telah ditentukan oleh agama karena pada dasarnya

perkawinan ini adalah bentuk formalitas pengakuan semata di hadapan

masyarakat.

Perkawinan yang dijadikan sebagai jalur formalitas dalam memberikan

pengakuan yang dilakukan ini telah merusak konsepsi spiritual tentang sakralnya

2 Abdul Djamil, Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II) (Bandung: Mandar
Maju. 2002).h. 89
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suatu perkawinan itu sendiri. Dalam aspek spiritualnya, perkawinan merupakan

bagian dari jalan manusia untuk mencapai keridoan Allah, dan merupakan cara

manusia untuk menyalurkan kebutuhan lahir dan batin namun dalam kondisi yang

seperti ini, perkawinan hanya dijadikan sebagai jalur formalitas untuk suatu

pengakuan lalu kemudian diperparah dengan perceraian, maka semakin hilang

sudah hikmahnya dalam suatu perkawinan ini, karena pada dasarnya perceraian

merupakan suatu perbuatan pemisahan diri dari suatu ikatan kekeluargaan antara

suami dan isteri.

Dalam kehidupan keseharian bermasyarakat khususnya di desa Mata Wolasi

sering di dapatkan praktek perkawinan tersebut, khususnya dalam budaya suku

Tolaki. Perkawinan ini seperti sudah tidak lagi menjadi hal aneh untuk

diperbincangkan di kalangan masyarat suku Tolaki desa Mata Wolasi, apalagi

bagi mereka yang secara kental menjalankan adat Tolaki dengan penuh ketelitian

dan kehati-hatian seperti para tetua-tetua kampung dan para tokoh adat. Adat

Tolaki menyebut perkawinan ini dengan sebutan nama kawisoro yakni

perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dan dilanjutkan

dengan perceraian antara keduanya. Sebagaimana kebanyakan dari perkawinan ini

terjadi karena hamilnya perempuan diluar perkawinan/pernikahan dan tidak

adanya pengakuan dari laki-laki akan bayi yang dikandung oleh perempuan

tersebut, sehingga jalan adat yang harus ditempuh adalah dengan jalan

menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang bersedia untuk mengakui

secara adat atas anak yang dikandung oleh perempuan hamil di atas lalu

diceraikan kembali. Hal ini menjadi menarik perhatian kita adalah eksistensi
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perkawinan dan perceraian yang dilakukan ini karena secara normatif memang

tidak memenuhi standar, serta selain itu pula mayoritas umat muslim adat Tolaki

belum mengetahui kacamata hukum Islam atas praktek kawisoro dimaksud ini.

Dari paraparan di atas sehingga penulis bermaksud meneliti secara seksama

tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik kawisoro di Desa Mata Wolasi.

Dengan harapan dari hasil penelitian ini mampu memberikan pandangan tentang

hukum Islam terhadap praktik kawisoro yang dilakukan oleh masyarakat muslim

adat Tolaki Desa Mata Wolasi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, fokus penelitian

adalah sebagai berikut :

Menjelaskan praktik kawisoro dalam pandangan hukum Islam dan

argumentasi pelaku kawisoro di desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konsel.

C. Rumusan Masalah

1. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a) Bagaimana praktik kawisoro adat Tolaki di desa Mata Wolasi?

b) Bagaimana argumentasi pelaku kawisoro?

c) Bagaimana implikasi kawisoro?

d) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur kawisoro?
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D. Tujuan dan Manfaat penelitian

3. Tujuan

a) Menjelaskan praktik kawisoro di Desa Mata Wolasi.

b) Menjelaskan argumentasi pelaku kawisoro.

c) Menjelaskan implikasi kawisoro.

d) Menjelaskan pandangan hukum islam terhadap prosedur kawisoro.

4. Manfaat

a) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat muslim adat Tolaki Desa

Mata Wolasi, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan tentang

pandangan Islam terhadap praktik kawisoro/nikah-cerai.

b) Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang meneliti tentang hal yang

berkaitan dengan kawisoro/nikah-cerai berkaitan dengan latar belakang

terjadinya kawisoro.

E. Definisi Operasional

Demi terciptanya keseragaman pemahaman pada kalangan pembaca, maka

penulis bermaksud pengertian atau definisi judul penelitian sebagai berikut :

1. Praktik berarti pelaksanaan teori.3

2. Kawisoro adalah perkawinan antar lak-laki dan perempuan dan diakhiri

dengan perceraian.4

3Hamzah Ahmad & Ananda Susanto. Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar
Media. 1966). h. 293

4Erens, E Kodo & Abdul Alim & Bachrudin. Hukum Adat Tolaki (Jogjakarta: Teras.
2011). h. 44
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3. Hukum Islam adalah peraturan hidup orang Islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Al-Hadis.5

Dengan demikian, devinisi operasional dalam penelitian ini adalah peninjauan

dalam hukum Islam (al-qur’an dan hadis) terhadap pelaksanaan atau perbuatan

kawin cerai di desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konsel.

5Abdul Gafur Anshori, Yulkarnain Harahap. Hukum Islam (Jogjakarta: Kreasi Total
Media. 2008). h. 6


