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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian ini dilaksanakan di desa Mata Wolasi yang meneliti tetang tinjauan

hukum Islam terhadap praktek kawisoro yang diharapkan mampu memberikan

jawaban perihal Islam memandang kawisoro tersebut, selain itu dalam penelitian

ini diharapkan adanya relevansi atas penelitian awal di lapangan yang dilakukan

oleh peneliti dan kondisi saat ini.

Dalam penelitian ini memiliki relevansi terhadap penelitian awal tentang:

1. Syamsul Marham: 2004-2005 dengan judul; Sistem Perkawinan dalam

Adat Tolaki ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Di dalamnya membahas

tentang prosesi, syarat-syarat dan akibat hukum adat Tolaki terhadap

Perkawinan yang dilaksanakan serta pandangan hukum Islam terhadap

sistem perkawian adat Tolaki.

2. Samir: 2010-2011 dengan judul; Eksistensi Pabitara dalam Perkawinan

Adat Tolaki ditinjau dalam Persfektif Hukum Islam. Membahas tentang

posisi, tugas dan wewenang Pabitara Dalam Perkawinan Adat Tolaki

kemudian ditinjau dalam pandangan hukum Islam. Beberapa penelitian

awal yang dilakukan itu kemudian tidak ada sedikitpun pembahasan yang

menyangkut praktek kawisoro baik itu secara umum maupun secara

khusus, namun yang menjadi relevansi dari penelitian awal yang dilakukan

oleh peneliti di atas adalah pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik-

praktik adat dalam perkawinan suku Tolaki.
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3. Nilam: 2011-2012 dengan judul; Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi

Masyarakt Tolaki dalam Pemberian Mahar di Desa Pamandati Kec.

Lainea Kab. Konawe Selatan. Yang dalam skripsinya membahas tentang

tata cara pemberian mahar dalam pernikahan dan tinjauan hukum Islam

tentang tradisi masyarakat Tolaki dalam pemberian mahar terhadap calon

isteri di desa Pamandati Kec. Lainea Kab. Konawe selatan.

4. Fitriani suleman: 2010-2011 dengan judul; Tinjauan Hukum Islam

terhadap penerapan Sanksi Kawin Lari pada Adat Istiadat Suku Tolaki di

Kecamatan Soropia Kabupaten Konwe. Di dalamnya membahasa tentang

adat istiadat penerapan kawin lari pada suku Tolaki dan tinjauan hukum

Islam terhadap adat istiadat penerapan sanksi kawin lari di kecamatan

soropia kabupaten konawe.

Menarik perhatian bagi penulis sehingga mengangkat judul ini adalah praktik

kawisoro ini terjadi untuk memberikan solusi yang tepat terhadap seorang wanita

yang hamil di luar pernikahan atau karena seorang laki-laki tidak mengakui akan

bayi yang sedang dikandung oleh wanita tersebut. Karena pada dasarnya dalam

Komplasi Hukum Islam tidak sama sekali memberikan solusi yang tepat, sehingga

hukum adat yang senantiasa berada di tengah-tengah masyarakt menjadi pelopor

utama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu para pelaku kawisoro ini

adalah mayoritas masyarakt muslim adat Tolaki yang berada di desa Mata Wolasi,

hal inilah yang menjadi pokok utama sehingga penulis mengangkat judul

dimaksud.
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B. Landasan Teoritis

1. Kawisoro

a) Definisi kawisoro

Kawisoro adalah salah satu bentuk perkawinan adat Tolaki yang

tergolong pada bantuk perkawinan tidak normal. Adat tolaki menjelaskan

kawisoro dengan memenggal kata dari dua suku kata tersebut antara kawi

dan soro. Secara etimology, kawi berarti kawin/nikah sedangkan soro

berarti selesai/berakhir.6 Berdasarkan definisi secara bahasa mulailah

tergambar bahwa kawisoro adalah suatu perkawinan yang berakhir dengan

perceraian. Secara terminology, memberikan penjelasan bahwa kawisoro

adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan

yang kemudian diakhiri dengan perceraian.7

Perkawinan yang dilanjutkan dengan perceraian atau dalam hal ini

kawisoro dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat suku Tolaki maka

perkawinan dan perceraian yang dilakukan itu barulah kemudian dianggap

sah menurut adat Tolaki sedang ketentuan-ketentuan yang diberlakukan

oleh tokoh adat sudah tidak secara normalnya suatu perkawinan karena

prosesi yang dianggap singkat serta pengupayaan sebisa mungkin menjaga

nama baik dari perempuan dan laki-laki yang akan dikawinkan.

6Op, cit. Erens, E Kodo, Abdul Alim, Bachrudin. h. 20
7Ibid.h. 24
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b) Tujuan kawisoro

Kawisoro ini menurut adat suku Tolaki dilakukan dengan tujuan

sebagai beriktu :

1) Agar si perempuan terhindar dari fitnah, masyarakat diharapkan

tidak memberikan olok-olokan kepada perempuan hamil dimaksud

tentang ketidak jelasan status kehamilan dan anaknya.

2) Agar kehamilan yang dialami oleh perempuan tersebut mendapat

pertanggung jawaban secara adat. Kawisoro merupakan bentuk

legalitas dalam adat Tolaki karena melalui tahapan adat perkawinan

dan perceraian.

3) Agar anak yang dikandung memiliki bapak yang mengakuinya

sebagai anak. Meski kawisoro hanyalah suatu proses adat, namun

secara sosial pula, anak yang akan dilahirkan tersebut telah

mendapat pengakuan kepada suami yang ia kawini atas kawisoro

yang pernah dilaksanakan.8

Hal di atas merupakan tujuan konkrit atas kawisoro yang dilakukan

oleh masyarakat adat Tolaki, bahwasanya kawisoro hanyalah jalan yang

diambil oleh adat demi memberikan pengakuan kepada perempuan dan

anak yang dikandungnya, serta menghilangkan konsekuensi sosial yang

lebih besar yang akan ia hadapi jika tidak melaksanakan kawisoro, selain

itu kawisoro pula dipandang sebagai jalan untuk mencari kemaslahatan si

8 Ibid. h. 25
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perempuan tersebut dan memposisikan adat suku Tolaki sebagai jalan

pemecahan masalah.

c) Prosesi kawisoro

Dalam pelaksanaan kawosoro, adat suku Tolaki yang dijalankan pada

dasarnya tidak jauh berbeda degan perkawinan biasanya, namun karena

kawisoro awal di laksanakannya mengalami kesalahan indikator, maka

tentunya pelaksanaanya pula akan berbeda baik itu sedikit atau banyak.

Perkawinan yang dilanjutkan dengan perceraian karena hamilnya

perempuan di luar nikah serta untuk pengakaun anak yang dikandung oleh

perempuan hamil itu atau dalam bahasa Tolaki disebut kawisoro

seyogyanya melalui beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1) Pihak laki-laki dan perempuan bersepakat untuk melaksanakan

kawisoro. Sebelum pelaksanaan kedua para pihak dipanggil oleh

pemangku adat apakah bersedia untuk melaksanakan kawisoro. Jika

telah bersepakat, maka pihak laki-laki atau pelaku mempersiapkan

diri untuk itu. Namun jika laki-laki atau pelaku tidak bersedia, maka

orang yang dicari untuk bersedia melaksanakan kawisoro adalah

orang-orang terdekat dari laki-laki dan perempuan. Demi mengingat,

disaat nanti tidak akan mengawininya sebagaimana halnya suami

dan isteri.

2) Pihak laki-laki menyiapkan perlengkapan popolo. Dalam hal ini

popolo dimaksud adalah sebagaimana disebutkan rinciannya di atas

seperti pu’uno dan wawono. Pu’uno dan wawono merupakan satu
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kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan satuan pokok

adat yang diberlakukan dalam adat istiadat suku Tolaki dan akan

diberikan kepada pihak perempuan berupa maskawin.

3) Pelaksanaan acara mowindahako. Prosesi adat mowindahako adalah

prosesi yang berjalan pada saat penyerahan popolo kepada pihak

perempuan. Biasanya tokoh adat melakukan mombesara9 tentang

mowindahako.

4) Prosesi sarape’ana. Hal ini adalah prosesi adat Tolaki berupa

pemberian 5 jenis benda pengganti sang ibu dalam memelihara anak

sajak lahir hingga menikah diantaranya; Pertama, tema-tema (sarung

yang dipergunakan oleh ibunya untuk menggendong anaknya);

Kedua, rane mbaa (sarung yang diperguakan oleh ibunya untuk

mengasi anaknya ketika sedang berbaring diatas paha ibunya untuk

menyusuinya semasa kecil); Ketiga, tambu-tambu (alat penimbah

yang diperguanakan oleh ibunya ketika hendak memandikan

anaknya); Keempat, kato-katoa (alat berupa baskom yang

dipergunakan oleh ibunya untuk menampung air ketika memandikan

anaknya); Kelima, posiku hulo (alat berupa penjepit lampu yang

dipergunakan oleh ibunya ketika membersihkan lampu-/perlita)

dengan demikian pertanggung jawaban secara materil dan moril atas

perempuan yang hendak dikawninya kepada orang tua pihak

9Mombesara adalah pelaksanaan adat istiadat suku Tolaki.
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perempuan dalam hal ini ibunya begitu diperhatikan dan hal ini pula

mejadi adat istiadat suku Tolaki.

5) Pelaksanaan acara akad-nikah. Di sini merupakan prosesi adat

terakhir yang dalam praktik kawisoro yakni akad nikah, namun akad

nikah yang dipergunakan disini amatlah berbeda dengan akad nikah

yang pada umumnya. Namun tidak jauh berbeda dengan akad nikah

yang diucapkan pada saat popolosoro, perbedaannya hanya pada

ucapan terakhir10. Yakni sebagai berikut:

Wali perempuan: Pakawi ikonato guru ananggu.… ronga langgai….
Kawisoro.
Laki-laki: Kutarima ikee kawino…….kupopolongii…..kawisoro.
Artinya :
Wali perempuan: Saya nikahkan anak saya ……..dengan laki-
laki………dengan maskawin….kawisoro.
Laki-laki: Saya terima nikahnya…..dengan laki-laki….
Dengan maskawin..…kawisoro.11

Hal di atas yang telah dijelaskan merupakan satuan kegiatan adat yang

dilaksanakan dalam adat kawisoro suku tolaki.

2. Perkawinan

a) Definisi perkawinan

Secara etimologi, perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab

yakni an-nakahat, al-tazwij (kesepakatan) dan nakahat (hubungan seks)

yang dalam hal ini singkatnya nikah adalah suatu kesepakatan yang

diambil dalam melakukakan percampuran antara laki-laki dan

perempuan.12Secara terminologi, perkawinan atau pernikahan adalah suatu

10 Muslimin suud. Hukum Adat Tolaki (Kendari: Annisa. 2006). h. 30
11 Bapak Aidid. Wawancara Tokoh adat Desa Mata Wolasi. 25 Agustus 2013
12 Muh. Idris. Fiqhi munakahat (Kendari: CV. Sadra. 2008). h. 1
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ikatan yang diambil dari sebuah kontrak atau aqad dari laki-laki dan

perempuan dalam sebuah proses sakral dalam agama yang sah.13Menurut

Islam nikah atau perkawinan adalah kesepakan antara seorang pria dan

seorang wanita yang mengikat diri dalam hubungan suami isteri untuk

mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah

SWT.

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan adalah:

Artinya:

Perkawinan menurut syara’ yaitu aqad yang ditetapkan syara’ untuk

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.14

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pernikahan dinyatakan dalam

pasal 2 yang berbunyi :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya berupa ibadah.

Para ulama memberikan definisi tersendiri tentang pernikahan di

antaranya ;

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan bahwa nikah menurut

istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan

13 Op,cit. Abdul Rahman. h. 3
14Abd. Rahman Gazaly. Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana. 2006). h. 8



23

hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna

dengannya. Zakiah Daradjat mendefiniskan bahwa nikah adalah akad yang

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz

nikah atau tazwij atau semakna dengannya.15

Demikian di atas menjelaskan tentang definisi perkawinan atau

pernikahan yang pada intinya adalah ketentuan akan hubungan seksual

antara laki-laki dan perempuan.

b) Dasar hukum perkawinan

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang mungkin akan dialami oleh

setiap laki-laki ataupun perempuan, maka hal ini perlu adanya suatu dasar

hukum untuk melangsungkan pernikahan demi menyalurkan kebutuhan

biologis (seks) serta dalam rangka membentuk sebuah ikatan kekeluargaan

yang sah menurut agama. Adapun dasar hukum pernikahan adalah sebagai

berikut :

Al-qur’an Surat an-Nahl ayat 72 :





....

Terjemahannya :

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.

15Ibid. h. 8
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Ayat al-Qur’an di atas kemudian ditekankan lebih lanjut lagi oleh

utusan Allah rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi :

Artinya :

Rasulullah SAW. telah bersabda, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa

yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia bukan dari golonganku

(umatku)…..16

Dari firman Allah, dan sabda Rasulullah sebagai dasar hukum

sebelumnya telah memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya

pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hak yang akan kita dapatkan

setiap orang dalam rangka membentuk dan melanjutkan keturunan dalam

ikatan kekeluargaan yang sah. Dasar hukum di atas kemudian dijadikan

sebagai legal standing dalam melakukan pernikahan secara sah menurut

agama.

Meski demikian para ulama berbeda pendapat tentang hukum

perkawinan ini seperti ulama Syafi’i memandang perkawinan hukumnya

mubah, dan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbali juga memandang

perkawinan hukumnya sunnah, demi merangkul dari kesemua pendapat

para ulama ini, akan dijelaskan alasan mengapa kondisi hukum

perkawinan tidak bersifat statis.

16Samir. Eksistensi Pabitara dalam Perkawinan Adat Tolaki ditinjau dari Hukum Islam
(Skripsi: STAIN KDI.  2011). h. 26
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1) Wajib. Perkawinan akan menjadi wajib hukumnya jika bagi

orangnya yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk

melakukan perkawinan demi menghindari terjadinya perbuatan zina.

Asjmuni mengatakan: sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali

dengannya, sesuatu itu hukumnya wajib.

2) Sunnat. Perkawinan akan menjadi sunnat hukumnya jika bagi

orangnya yang telah memiliki kemauan dan kemampuan, namun jika

tidak dilakukan perkawinan, ia tidak akan berbuat zina.

3) Haram. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang memiliki

keinginan namun tidak mempunyai kemampuan serta tidak akan

mampu menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga.

4) Makruh. Perkawinan menjadi makruh hukumnya jika orangnya tidak

memiliki kemauan meski ia telah sanggup dan mampu.

5) Mubah. Perkawinan hukumnya mubah jika orang yang akan

melakukan perkawinan telah mampu untuk menjalankan tanggung

jawab dalam rumah tangga, dan jika tidak, ia tidak akan melakukan

perbuatan zina.17

Selain itu, khususnya untuk warga negara Indonesia telah ada hukum

yang mengatur tentang perkawinan dan hal-hal lain yang menyangkut

umat muslim, yakni Kompilasi Hukum Islam. KHI memberikan penjelasan

tetang perkawinan dan dasar hukumnya itu sendiri yakni pada pasal 2 dan

pasal 4 yang berbunyi:

17Op, cit. Muh. Idris. h. 29
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2) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah

dan melaksanaknnya merupakan ibadah.

4) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan.

Lebih lanjut mengomentari, Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa

perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua

makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.18

Bebarapa dasar hukum tentang perkawinan di atas akan menjadi dasar

bagi orang-orang muslim untuk melaksanAkan atau tidaknya suatu

perkawinan.

c) Tujuan Perkawinan

Sebagaimana Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan

sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, mencintai,

menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaiaan sesuai dengan

perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya.

Qur’an Surat al-Rum ayat 21 berbunyi :










18Op, cit. Abd. Rahman Gazaly. Fiqh munakahat. h. 10
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Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan anakmu

pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya,

dan telah dijadikannya rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya

sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berbeda dengan firman Allah SWT di atas, ayat di bawah ini

memberikan pula penekanan yang lebih konsekuentif yakni dalam al-

Qur’an Surat al-Isra ayat 32 yang berbunyi :




Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu

merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

Berdasarkan kutipan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwasanya

perkawinan adalah cara yang ditempuh oleh manusia untuk menghasilkan

keturunan dan sarana yang dapat dipergunakan dalam rangka menghindari

perbuatan yang tercela seperti zinah yang disebutkan ayat selanjutnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mencantumkan pada pasal

3 yang berbunyi, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Melihat tujuan perkawinan di atas, Imam al-Gazaly dalam Ihyanya

tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan

menurutnya ada lima perkara yakni :
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1) Mendapat dan melangsungkan keturunan.

2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan

menumpahkan kasih sayangnya.

3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan

kerusakan

4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima

hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta

kekayaan yang halal.

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang

tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.19

Demikian di atas disebutkan beberapa hal tentang tujuan perkawinan

menurut Islam, undang-undang dan pandang ulama.

d) Perkawinan Menurut Adat Tolaki

Adat istiadat atau budaya suku Tolaki sangatlah melekat dalam diri

masyarakat khususnya masyarakat adat Tolaki dan masyarakat muslim lain

yang berada di daerah masyarakat adat Tolaki. Hal ini tercermin dalam

proses perkawinan suku Tolaki. Hal ini dipengaruhi adanya kekerabatan

yang sangat erat serta rasa ingin menjaga masih tertanam dalam diri

masyarakat adat Tolaki dan selain itu pula sudah menjadi tradisi dan

kebiasaan. Dalam hal perkawinan, masyarakat adat Tolaki mengenal dua

bentuk perkawinan yakni :

19 Ibid. h. 36
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1) Perkawinan normal, yakni perkawinan atau pernikahan yang

dilakukan harapan dan tata aturan pelaksanaan yang baku dalam adat

istiadat Tolaki seperti :

a. Bite tinongo atau mowawo niwule yakni peminangan yang

dilakukan secara resmi oleh kedua belah pihak

b. Mosoro orongo yakni seorang isteri yang suaminya meninggal

dunia kemudian dinikahkan kepada adik atau kakak dari

suaminya.

c. Mosula inea yakni perkawinan yang dilakukan oleh dua orang

laki-laki yang bersaudara dengan dua orang perempuan yang

bersaudara pula.

d. Tumutuda yakni perkawinan yang dilakukan dari kedua belah

pihak keluarga dengan cara menikahkan anak masing-masing

dengan cara berurutan sesuai dengan umur dari anak yang akan

dinikahkan.20

2) Perkawinan yang tidak normal yakni suatu bentuk perkawinan yang

dilaksankan karena adanya suatu hal yang sangat mempengaruhi,

sehingga tidak adanya jalan lain selain melangsungkan pernikahan,

seperti :

a. Momboko mendia yakni perkawinan yang dilakukan oleh seorang

laki-laki dan perempuan karena perempuan hamil di luar nikah.

b. Mombolasuako yakni pernikahan yang terjadi karena 3 hal :

20Op, cit. Erens, E Kodo & Abdul Alim & Bachrudin, h. 23
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1. Molasu yakni seorang laki-laki dan perempuan memutuskan

untuk pergi bersama karena tidak mendapatkan restu dari

keluarga laki-laki atau perempuan.

2. Pinolasuako yakni seorang laki-laki dan perempuan

memutuskan untuk pergi bersama karena tidak mendapatkan

restu dari orang tua perempuan.

3. Mepolasuako yakni seorang perempuan mengajak seorang

laki-laki untuk melaksakan perkawinan lari yakni dengan cara

melakukan pengaduan kepada tokoh agama/Imam atau

Adat/Tolea.21

c. Bite nggukale adalah perkawinan yang dilakukan karena seorang

laki-laki dan perempuan melakukan pengakuan di hadapan kedua

orang tua mereka, tokoh agama dan tokoh adat.

d. Umo api adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki

dan perempuan, sementara itu perempuan dimaksud masih

memiliki suami.

e. Kawisoro, yaitu perkawinan antara lak-laki dan perempuan dan

dilanjutkan dengan perceraian.22

e) Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah atau nikah waqqat atau nikah munqathi’ adalah nikah

untuk jangka wktu tertentu (temporary marriage). Lamanya tergantu pada

pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksankannya, bias

21Ibid. h. 40
22Ibid. h. 33
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sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulam menyepakati

keharaman nikah ini pada masa sekarang

Berdasarkan pertimbangan keadaan, pada awalnya rasulullah SAW.

memberikan keonggaran dengan memberikan dispensasi melakukan

mut’ah kepada pemuda islamyang pergi kemedan peranguntuk membela

agama. Di tempat itu meraka jauh dari isteri. Jauhnya jarak dan sulitnya

medan dan kendala tranfortasi menyebabkan perjalanan memakan wakutu

lama. Oleh karena itu mereka diberi dispensasi untuk melakukan

perkawinan serupa. Setelah selesainya tugas negara, mereka tidak

diperbolehkan melakukan hal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam

hadis rasulullah SAW :

Artinya :

Dahulu aku mengizinkan engkau untuk melakukan nikah mut’ah dengan

wanita-wanita. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai

hari kiamat, barang siapa yang melakukan itu, segeralah melepaskannya

dan janganlah kamu mengambil apa-apa yang telah engkauberukan

kepadanya. (HR. Muslim)
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f) Nikah Dengan Wanita Hamil

Bahasan dalam hal ini yakni kawin dengan perempuan yang sedang

hamil karena zina. Kawin dengan perempuan hamil menjadi pemibicaraan

karena seseorang yang sedang hamil itu biasanya sedang menjalani iddah

hamil dari suaminya yang mati atau menceriakannya. Dalam hal itu sudah

jelas hukumnya, yaitu perempuan tersebut tidak boleh dikawini karena dia

sedang menjalani masa iddah hamil. Ia baru boleh dikawini setelah ia

melahirkan anak.

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda

pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanbali

mengatakan bahwa, perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali

setelah ia melahirkan anak; sebagaiamana tidak boleh mengawini

perempuan dalam masa iddah hamil. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan

Zhahiriyah mengatakan bahwa, perempuan sedang hamil karena zina itu

boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

Dalam hal apakah perempuan tersebut bleh digauli oleh suaminya

sewaktu masih hamil itu berbeda pendapat pula dikalangan mereka.

Menurut Hanafiyah, perempuan itu tidak boleh digauli oleh suaminya

sebelum ia melahirkan dan habis masa nifasnya. Alasanya adalah karena

adanya hadis nabi yang melarang menumpahkan bibit di ladang orang lain.

Pendapatitu juga berlaku di kalanagn ulama Zhahiriyah. Ulama Syafi’iyah
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berbeda pendapat dengan ini. Menurut mereka suami yang telah

mengawini perempuan hamil itu boleh menggauli isterinya itu tanpa

menuggu kelahiran anak. Alasannya ialah karena dengan telah menjadi

isterinya sudah halal dia menggaulinya.23

3. Perceraian

a) Definisi perceraian

Perceraian berarti suatu perpisahan antara laki-laki dan perempuan

dalam ikatan pernikahan atau perkawinan karena gugatan dari pihak suami

ataupun isteri disebabkan karena akad yang sudah lagi tidak ditepati.

Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya terputusnya hubungan

ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Dengan demikian bahwa

perceraian merupakan pemutusan suatu hubungan ikatan perkawinan

karena adanya pelanggaran kontrak yang dapat berakibat buruk pada orang

yang diceraikan atau yang menceraikan serta kepada keluarganya masing-

masing.24

b) Dasar Hukum Perceraian

Menurut Islam bahwa perceraian adalah sebuah perbuatan boleh

dilakukan oleh siapapun yang duah tidak lagi ingin menjalin tali

perkawinan. Namun demikian jika hal yang sangat mempengaruhi

kehidupan dan ketentaram hidup maka untuk menghindari terjadinya hal

23Amir syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana.2006).
h.130

24Hilma Hadi Kusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut ; Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama (Bandung : Mandar maju. 2003) h. 61.
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tersebut sedikit diberikan kesempatan untuk hal itu. Dalam al-Quran surat

al-Nisa ayat 35 berbunyi :










Terjemahannya :

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah

seorang hakim (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang lagi dari

keluarga permempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufiq kepada suami dan isteri itu,

sesungguhnya Allah Maha Berilmu dan Maha Mengetahui”

Namun apabila para penengah gagal memberikan perdamaian di antara

keduanya, barulah Allah memperkenankan untuk melangsungkan suatu

perceraian, yakni dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 130 yang berbunyi :







Terjemahannya:

Dan kalau keduanya bercerai , maka Allah akan memberi kecukupan

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan sesungguhnya

Allah Maha Luas (karuniah-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Dari firman Allah di atas, hukum Islam memberikan kita keterangan

yang cukup jelas bahwa perceraian akan dapat dilakukan jika hal tersebut

sudah tidak ada jalan lain untuk kedamaian antara suami dan isteri.
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Menurut para ulama dari keempat mazhab hukum Islam telah memberikan

penjelasan tentang perceraian ini. Dalam “Syarah al-Kabir” disebutkan ada

lima kategori hukum perceraian, sebagai berikut :

1) Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq

2) Hukumnya makruh bila dapat dicegah. Kalau diperkirakana tidak

akan membahayakan baik suami maupun isteri, dan masih ada

harapan untuk mendamaikannya.

3) Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau isteri

berakhlak buruk, dan dengan demikian kemungkinan akan

membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.

4) Hukumnya mandub jika isteri tidak memenuhi kewajiban utama

terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat

serong.

5) Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat

bulannya datang.25

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak terlepas dari

Undang-undang Perkawinan yakni No. 1 tahun 1947, tentang putusnya

perkawinan. Pasal 113 yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,

b. Perceraian,

c. Atas putusan pengadilan.26

25Op, cit. Abdul Rahman. Perkawinan dalam Syariat Islam. h. 82.
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Jadi pada dasarnya memang perceraian merupakan jalan yang dapat

ditempuh oleh suami ataupun istri untuk melakukan suatu perpisahan

hubungan suami dan isteri dalam ikatan kekeluargaan.

c) Sebab Dan Akibat Perceraian.

Beberapa di bawah ini akan menjelaskan beberapa sebab dan akibat

yang dapat dibenarkan menurut Islam untuk dapat melaksankan perceraian

menurut hukumnya, yakni di antaranya :

1) Kematian salah satu pihak.

2) Putusnya akibat perceraian, karena adanya :

a. Talak atas inisiatif suami.

b. Khulu, yaitu perceraian atas inisiatif isteri, agar suami mau

menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau

tebusan(iwadl).

c. Fasakh, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim

pengadilan agama, karena perkawinan itu tidak memenuhi syarat-

syarat atau rukun-rukunnya baik baik disengaja maupun tidak

disengaja.

d. Syiqoq, yaitu konflik antar suami-isteri yang tidak dapat

didamaikan lagi.

e. Melanggar Talak taklik, yaitu pelanggaran janji yang telah

diucapkan sesaat akad nikah.27

26Tn. Undang-undang Perkawinan di Indonesia Lengkap dengan Kompilasi Hukum
Islam (Suarabaya: Arkola. Tt). h. 216.

27Abdul djamali. Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju. 2002).h. 98.
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Berdasarkan KHI, putusnya perkawinan diatur dalam pasal 113 yang

berbunyi :

Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian;

b. Perceraian dan

c. Atas putusan pengadilan

Pasal 114 :

Putusnya perkawinan hanya disebabkan karena perceraian dapat terjadi

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama

setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi, dan lain sebagianya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atatu penganiayaan berat

yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami atau

isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidak rukunan dalam rumah tangga.28

Selain sebab-sebab sahnya melaksanakan perceraian, maka akibat

hukum yang akan dialami oleh pelaku perceraian diatur pula dalam Islam,

demi menjaga kedamaian dan ketentraman hidup pasca perceraian.

Dibawah ini akan menyebutkan rangkaian akibat yang akan dialami oleh

suami dan isteri karena suatu perceraian, yakni :

1) Bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas isteri dan

anak-anaknya. Walau hukum Islam tidak menentukan besarnya

jumlah jaminan yang wajib diberikan, tetapi kewajiban memberikan

jaminan itu mutlak.

2) Selama bekas isteri menjalankan iddah, maka bekas suami wajib

memberikan sandang, pangan dan papan kepada jandanya. Selain itu

28Op, cit. Undang-undang Perkawinan di Indonesia lengkap dengan Kompilasi Hukum
Islam. h. 216
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juga memberikan mut’ah yaitu pemberian sejumlah uang atau harta

benda sebagai tanda bukti isteri selama perkawinan berlangsung.

Mut’ah ini jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami,

kedudukan bekas isteri dan lamanya mereka hidup sebagai suami-

isteri, tetapi bagi anak-anak tetap menjadi tanggung jawab bapak

sampai dewasa atau dapat mandiri.

3) Suatu perceraian yang terjadi sebagai akibat ketidak taatannya isteri

kepada suaminya, seperti penyelewengan, terlalu bebas bergaul

dengan laki-laki lain, pemabuk, penjudi dan lainnya, maka bekas

suami tidak berkewajiban memberi jaminan kecuali bantuan selama

iddah dan mut’ah.29

Berdasarkan KHI, akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur

pada pasal 156 yang pada umumnya hanya memberikan penekanan

terhadap kelangsungan hidup seorang anak dari hasil perkawinan yang

pernah dijalani.

Pada hakikatnya perceraian merupakan suatu perbuatan yang harus

dihindari selama masih ada banyak jalan kaluarnya, karena akan dapat

memberikan dampak yang sangat besar kepada keduanya dan orang lain

yang ada dalam ikatan kekeluargaan akibat perkawinan yang pernah

dijalaninya.

29Ibid. h. 109
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d) Perceraian Menurut Adat Tolaki

Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang melatar bekangi harusnya

melaksakan suatu perceraian di dalam hubungan kekeluargaan suami-

isteri, yakni :

1) Karena laki-laki(suami) impotent (Matewuto)

2) Karena tidak memiliki anak meski sudah bertahun-tahun telah

menikah.

3) Karena suami atau isteri menderita penyakit fisik dan rohani dan

tidak dapat di sembuhkan.

4) Karena suami dan isteri terus menerus bertengkar/tidak pernah ada

kecocokan

5) Karena suami atau isteri melakukan perbuatan serong (selingkuh)

dengan suami atau isteri orang lain.

6) Karena kekerasan rumah tangga.

7) Suami tidak pernah memberikan atau membagi hasil atau gaji

kerjanya kepada isterinya (Tombalaki).

8) Suami atau isteri saling mencela keluarga suami atau iseri masing-

masing, dan lain-lain.30

Beberapa pemaparan di atas memberikan kita pemahaman tentang hal-

hal yang dapat membuat hubungan perkawinan menjadi perceraian

menurut hukum adat suku Tolaki.

30Op, cit. Muslimin Su’ud. h. 98


