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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Karena tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada 

batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual belaka, tetapi 

memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menciptakan keluarga yang 

hidup dengan aman dan tenteram (sakīnah), pergaulan yang saling mencintai 

(mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).
1
 Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat Al-Rum ayat 21: 

                       

                  

 
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamenciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayakamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dandijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapattanda-tanda bagi kaum yang berpikir ”.
2
 

 

Perkawinan merupakan suatu akad yang tidak hanya sekedar menjalin 

hubungan dua pihak secara individual antara suami istri namun lebih jauh 

dapat mempererat tali hubungan antara keluarga pihak suami dan pihak istri. 

                                                           
1
Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h. 4. 
2Kementerian  AgamaRI,  2010. Alquran dan Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: CV. 

Insan Kamil, h. 406 
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Agar terjalin sebuah hubungan yang harmonis dalam rumah tangga 

sebagaimana tujuan perkawinan maka perkawinan harus didasari dengan rasa 

kasih sayang yang dimiliki oleh suami istri maupun orang tua. Tanpa kasih 

sayang maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai. 

Begitu pula perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah 

pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak 

perempuan. Pasangan suami isteri tersebut hidup dalam satu masyarakat, 

mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi juga terhadap aturan-

aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun kadangkala 

bertentangan dengan hukum Islam. 

Dalam hal perkawinan Allah Swt sudah memberikan batas-batas siapa 

saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi.Ada yang haram selamanya, 

yaitu wanita yang tidak boleh di nikahi oleh laki-laki sepanjang masa.Adapun 

sebab-sebab haram selamanya, yaitu karena nasab, perkawinan dan 

persusuan.Ada yang haram sementara yaitu, wanita yang haram dinikahi 

selama waktu tertentu dalam keadaan tertentu. Wanita itu akan menjadi halal 

jika keadaannya sudah berubah.
3
 

Wanita yang haram dinikahi karena nasab ialah ibu, nenek secara 

mutlak baik dari ibu maupun bapak dan keatasnya, anak perempuan, anak 

perempuan dari anak perempuan serta kebawahnya, anak perempuan dari 

anak laki-laki, anak perempuan darinya, begitu juga kebawahnya, saudara 

                                                           
3Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, tej. Moh, Thalib, (Bandung: al- Ma’arif, 1990). Cet-1, h. 9 
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perempuan secara mutlak dan anak-anak perempuannya, anak-anak 

perempuan dari anak laki-lakinya, begitu juga kebawahnya, saudara 

perempuan dari bapak secara mutlak, begitu juga keatasnya, saudara 

perempuan dari ibu, begitu pula keatasnya, anak perempuan dari saudara laki-

laki secara mutlak, anak perempuan dari anak laki-lakinya dan anak 

perempuan dari anak perempuannya, begitu juga kebawahnya. Adapun 

wanita yang diharamkan karena ikatan pernikahan yaitu istri bapak, istri 

kakek dan keatasnya serta wanita yang diharamkan karena sesusuan. Hal ini 

terdapat dalam surah an- Nisaa’ ayat 23: 

                      

                      

                      

                         

                      

              

 
Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan
4
; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

                                                           
4
Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan 

anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga 

yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, 

menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya 
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sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
5
 

Ayat diatas juga menerangkan wanita yang diharamkan sementara 

ialah, saudara perempuan dari istri, kecuali jika saudara perempuannya 

diceraikan dan habis masa iddah-nya ataupun ia meninggal, saudara 

perempuan bapak dari istri atau saudara perempuan ibu dari istri, perempuan 

yang terpilihara, yaitu perempuan yang bersuami, perempuan yang diceraikan 

tiga kali, kecuali setelah dinikahi suami lain dan berpisah denganya karena 

perceraian atau kematian serta habis masa iddah-nya, perempuan yang 

berzina hingga ia bertaubat dari perbuatan zina dan diketahui darinya dengan 

keyakinan dan habis masa iddah-nya, perempuan dalam masa iddah, 

perempuan-perempuan yang kena li’an, perempuan yang beda keyakinan, 

perempuan murtad, serta perempuan yang sedang berihram haji atau umroh.
6
 

Di samping itu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 

bermacam-macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem 

perkawinan adat yang berbeda. Sistem perkawinan menurut hukum adat 

tersebut ada tiga: Pertama, exogami, yaitu seorang pria dilarang menikah 

dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikahi 

seorang wanita di luar marganya (klenpatrilineal). Kedua, endogami yaitu 

                                                           
5Terjemahan Kementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 81 
6Ali Yusuf As- Subki, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 127-133 
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seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, 

klen atau famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga 

eleutrogami, seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi 

wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan 

dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-

undangan yang berlaku.
7
 

Dari ketiga sistem perkawinan tersebut, masyarakat Pangkalan Lesung  

menganut sistem exogami. Selain sistem exogami, masyarakat 

PangkalanLesung juga menganut sistem baru yakni Pagitoan. Masyarakat 

PangkalanLesung sangat melarang terjadinya perkawinan Pagitoan, karena 

perkawinan tersebut merupakan perkawinan pantang bagi masyarakat 

setempat. 

Dalam masyarakat PangkalanLesung terdapat empat suku utama yaitu 

suku Melayu, suku Peliang, Suku Palabi, suku Mendheling.
8
Misalnya antara 

suku Palabi  dengan Suku Peliang dilarang menikah. Dikarenakan ada 

hubungan sedarah (perjanjian). Pagitoan adalah saudara sedarah disebabkan  

sumpah setia (perjanjian) baik antar suku, secara perorangan maupun sesama 

suku yang mengakibatkan dilarangnya menikah sampai akhir zaman. 

Hal ini, Allah Swt mengingatkan tidak boleh melanggar sumpah yang 

terdapat dalam surah al- Baqarahayat 224-225: 

                                                           
7
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1990), h. 67-69. 
8Bapak Tuo Nasir, Wawancara, Tokoh Mayarakat suku pelabi, (Equator, tanggal 25 

Oktober 2018) 
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       .            

              

 
Artinya: “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu 

sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan 

Mengadakan ishlah di antara manusia.
9
Dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum 

kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk 

bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan 

(sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. 

dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
10

 

 

Rasulullahjugabersabda: 

َمْن َحَلَف َعَلى َيَِنٍي، لَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِب ُهرَيْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل صَ 
رًا  َرَها َخي ْ َها، فَ ْلَيْأِت الَِّذي ُهَو َخي ْ فَ رََأى َغي ْ ْر َعْن ََيِيِنه.ِمن ْ  ٌر، َوْلُيَكفِّ

 
Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah,” Barang 

siapa yang berjanji dengan sumpah atas sesuatu kemudian ia 

melihat hal yang lebih baik darinya, hendaklah mengambil yang 

lebih baik dan membayar kafarat atas sumpahnya.”
11

 

 

Jadi, Perkawinan Pagitoan tersebut dianggap perkawinan pantang 

menurut masyarakat setempat. Karena antara pagitoan sangat dekat dan 

masyarakat PangkalanLesung menganggap sebagai saudara sedarah. Suku-

suku tersebut berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu (matrilineal). 

Larangan perkawinan pagitoan ini sudah menjadi adat turun temurun yang 

                                                           
9Maksudnya: melarang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak 

mengerjakan yang baik, seperti: demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim. tetapi apabila 

sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar kafarat. 
10Terjemahan Kementerian  Agama RI,  Op. cit.,  h. 35-36 
11HR. Muslim. Tentang Kafarat No: 1650 
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sudah ada sebelum datangnya Islam ke PangkalanLesung. Adat ini selalu 

ditaati oleh masyarakat setempat. Jika melanggar kedua belah pihak akan 

dikenai sanksi dengan membayar denda seekor kerbau berwarna putih, serta 

diusir dari perkampungan jika tidak dapat membayar denda tersebut.
12

 

Mereka menganggap pagitoan itu sama halnya dengan saudara sedarah, 

sehingga dilarang melakukan perkawinan antara pagitoan. 

Dalam sebuah kasus ketika orang yang akan melakukan perkawinan 

pagitoan tersebut, dan ternyata wanitanya sudah hamil di luar nikah maka 

terjadilah perbedaan pendapat antara para penghulu dan para pemuka agama. 

Para penghulu adat tersebut bersikeras mempertahankan larangan perkawinan 

pagitoan tersebut karena mereka dianggap hanya ingin menerobos tembok 

adat yang begitu kuat, hal ini juga sangat bertentangan dengan moral 

masyarakat dalam artian merusak nama baik suku. Sedangkan para pemuka 

agama lebih memilih untuk menikahkan mereka dengan dasar hukum bahwa 

wanita hamil boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
13

 

Adapun penyelesaian dari kasus ini yaitu dengan cara menikahkan 

mereka walaupun sepagitoan. Tetapi sanksinya tetap dilaksanakan yaitu 

membayar satu kerbau berwarna putih atau diusir/dikucilkan dari pergaulan 

masyarakat. Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa adat larangan 

perkawinan pagitoan masih kuat tapi telah mulai terjadi pertentangan antara 

yang mengamalkan dan meninggalkan adat tersebut.  

                                                           
12Bapak Kasiran. Wawancara,Mantan Batin Napuh, (Masjid, tanggal 26 Oktober 

2018) 
13KHI pasal 53 ayat (1), Bab VIII Tentang Kawin Hamil 
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Dari wanita yang diharamkan untuk dinikahi menurut hukum Islam di 

atas tidak disebutkan adanya larangan perkawinan karena pagitoan. Namun 

demikian apakah tradisi larangan perkawinan pagitoan pada masyarakat 

PangkalanLesung yang mayoritas beragama Islam bertentangan dengan 

hukum Islam atau tidak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Adapun faktor pemilihan daerah Pangkalan Lesung dijadikan lokasi 

penelitian di antaranya: Pertama, di Pangkalan Lesung masih banyak terdapat 

ulama, penghulu adat dan pemuka-pemuka adat yang ahli dalam bidang adat 

tersebut. Kedua, masyarakat PangkalanLesung masih patuh dalam 

menjalankan adat, dalam artian setiap pihak yang akan menikah masih 

diperhitungkan apakah mereka sepagitoan atau tidak. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut 

dalam tesis yang berjudul: Hukum Perkawinan Pagitoan Pada 

Masyarakat Pangkalan Lesung dalam Presfektif Hukum Islam. 

B. Defenisi Istilah 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Perkawinan  Pagitoan 

Masyarakat PangkalanLesung dalamPresfektifHukum Islam, maka perlu 

dijelaskan Istilah- Istilah sebagai berikut: 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi 

bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai 

beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, 
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kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknya. 

Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) hukm dan 

ahkam, (3) Syariah atau syariat (4) fiqh atau fiqh dan beberapa 

kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.
14

 

2. Pagitoan 

Pagitoan adalah saudara sedarah disebabkan  sumpah setia 

(perjanjian) antara suku A dengan suku B yang mengakibatkan 

dilarangnya menikah.
15

 

3. Maqâshid al-syarî’ah 

Makna maqâshid al-syarî’ah menurut istilah ada beberapa 

pengertian. Menurut Yusuf al-Qardhawi maqashid syari’ah adalah 

tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk 

direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, 

larangan, atau mubah, untuk individu, keluarga, jamaah, dan 

ummat. 

Maqâshid al-syarî’ah adalah tujuan umum syar’i dalam 

mensyari’atkan hukum. Yakni ialah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang merupakan 

kebutuhan pokok (dharuri) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan 

(hajjiyat), dan kebaikan-kebaikan mereka (tahsiniyat). 

Maqâshid jamak dari al-maqsid yang berarti tujuan, tujuan-

tujuan syariat. Dalam ilmu ushul fikih, bahasan maqâshid al-

                                                           
14Daud Ali, Muhammad. Hukum Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006). 
15Ibid, wawncara Bapak Tuo Nasir 
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syarî’ah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai oleh perumusnya dalam mensyari’atkan hukum. Tujuan 

hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan 

hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. 

Setiap mujtahid dalam mengistimbatkan atau mengeluarkan 

atau menarik kesimpulan hukum dari suatu kasus, berpatokan 

kepada tujuan-tujuan syara’ dalam mensyari’atkan hukum, 

sehingga hukum yang ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan 

ummat manusia. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa setiap hukum yang ditetapkan itu mengandung 

kemaslahatan bagi hamba Allah SWT, baik kemaslahatan itu 

bersifat duniawi maupun ukhrawi.  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat 

penulis Identifikasi permasalahan yang akan menjadi topik 

pembahasan dalam penulisan tesisini, yaitu: 

a. Perkawinan Pagitoan dilarang pada masayarakat 

Pangkalan Lesung 

b. Larangan Perkawinan Pagitoan disebabkan adanya 

perjanjian antara kepala suku A dan B (Sumpah Setia) 

c. Tela’ah hukum Islam terhadap perkawinan Pagitoan 

pada masyarakat Pangkalan Lesung. 
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2. Batasan masalah 

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dapat 

penulis membuat batasan permasalahan yang akan menjadi topik 

pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu: 

a. Hukum perkawinan Pagitoan menurut Hukum Islam 

b. Metode Istinbath Hukum Tentang Perkawinan Pagitoan 

menurut Hukum Islam 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Batasan Masalah di atas, maka dapat penulis 

rumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan 

dalam penulisan tesis ini, yaitu: 

a. Bagaimana ketentuan pelaksanaan larangan perkawinan 

pagitoan pada masyarakat Pangkalan Lesung? 

b. Apa dampak dari perkawinan pagitoan pada masyarakat 

Pangkalan Lesung? 

c. Bagaimana ketentuan larangan perkawinan Pagitoan pada 

masyarakat Pangkalan Lesung menurut hukum Islam? 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pelarangan perkawinan pagitoan 

pada masyarakat PangkalanLesung. 
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b. Menjelaskan dampak dan contoh dari pelanggaran larangan perkawinan 

pagitoan dalam masyarakat Pangkalan Lesung. 

c. Menjelaskan ketentuan hukum Islam mengenai larangan perkawinan 

pagitoan. 

2. ManfaatPenelitian  

a. Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran terhadap masyarakat 

PangkalanLesung pada khususnya dan masyarakat muslim umumnya. 

b. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya 

hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam. 

 

 


