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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan_Nya,

tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia salah satu cara yang di

pilih Allah sebagai jalan bagi makhluk_Nya untuk berkembang biak dan

melestarikan hidupnya.1

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Adz-Dzariat (51) :

49, yang berbunyi :

              
Artinya :“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya

kamu mengingat kebesaran Allah”.

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang diterapkan oleh Allah

SWT bagi umat_Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan

mempertahankan hidup setelah dia membekali dan mempersiapkan masing

masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan

tersebut dengan sebaik-baiknya.2

Firman Allah SWT dalam Al- Qur’an surat Ar-Ruum (30) ayat 21 :

1 H.M. Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2013) Cet 3,
h. 6.

2 Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009) Cet.
I, Jilid 2, h. 445.
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berfikir”.

Allah tidak melihat manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas

mengikuti nalurinya dan berhubungan laki-laki dan perempuan secara bebas.

Tetapi, Islam mengatur hidup manusia berjodoh-jodohan yang tercakup dalam

sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya.

Terucapnya ijab kabul sebagai keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian

khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.3

Dalam hukum adat pernikahan tidak semata-mata suatu ikatan antara

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan

membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga  berarti

sebuah hubungan hukum menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan

pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk

dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan

damai.4

Hal ini sejalan dengan definisi perkawinan sebagaimana di jelaskan dalam

UU No. 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

3 Muhammad Sayyid Sabiq, Op. Cit h. 445.

4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
1995), h. 70
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seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan yang Maha Esa”.5

Sehubungan dengan asas-asas yang dianut oleh UU No.1 tahun 1974,

maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan

hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.

2. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan dalam hukum agama dan

atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari pada

anggota kerabat.

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang

wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan

menurut hukum adat setempat.

4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota

kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri

yang tidak di akui oleh masyarakat adat.

5. Perkawinaan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup

umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun cukup umur

perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.

6. Perceraian suami istri ada yang dibolehkan dan ada yang tidak

dibolehkan. Perceraian suami dan istri dapat berakibat pecahnya

hubungan kekerabatan antara kedua pihak.

5 H.M. Tihami, Sohari Sahrani, Op. Cit, h. 8
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7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan

ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan

sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.6

Sebagaimana juga dijelaskan dalam dalam UU No.1 tahun 1974 BAB VII

Pasal 30 tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi “suami istri

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi

sendi-sendi dasar dari susunan masyarakat".7

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan nantinya dalam perjalanan

kehidupan, akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang

berdampak pada terciptanya percekcokan suami istri yang tiada henti-hentinya,

silang pendapat yang masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri,

walaupun terkadang percekcokan perlu adanya dalam dinamika keluarga sebagai

bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga tentunya dalam porsi yang tidak

terlalu banyak. Akan  tetapi banyak yang salah dalam menangani permaslahan

tersebut.

Oleh karena itu perkawinan yang semula membahagiakan berubah saling

mencelakakan. Sehingga tujuan semula untuk mencapai keluarga yang harmonis

terkadang kandas ditengah-tengah perjalanan sehingga keduanya dihadapkan pada

6 Hilman Hadikusuma, Op. Cit. h 71

7 Hasbullah Bakry, Kumpulan lengkap UU dan peraturan perkawinan di Indonesia,
(Jakarta : PT. Penerbit  Djamnbatan, 1985),  h. 11
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perceraian (thalak)8 yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara

keduanya (suami istri) untuk berdamai.

Allah menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan

ketika obat selainnya tidak bermanfaat.9 Jika demikian, pernikahan bukan lagi

menjadi sumber kebahagiaan dan ketentraman yang diidamkan oleh setiap

pasangan. Talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah SWT. Talak

dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak dan memaksa.10

Adapun ketidaksenangan Allah SWT kepada perceraian itu dapat dilihat

dalam Sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan

dinilai shahih oleh Al-Hakim, yang berbunyi :

الحالل الى هللا ابغضعن ابن عمر رضي هللا عنھما قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

)طالق ( رواه ابو داود وابن ماجھ وصححھ الحاكم ال

Artinya:“Dari Ibnu Umar r.a, mengatakan: bahwasanya Rasulullah Saw
bersabda: “ Perbuatan halal   yang sangat dibenci oleh Allah SWT
ialah talak”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh
Al-Hakim).11

Kata-kata talak atau cerai itu harus selalu dijaga ketat, tidak diucapkan

dengan tergesa-gesa penuh emosi dan tidak menggunakan hak mencerai ini

8 Thalak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadh
yang tertentu. Lihat Hukum Perdata Islam di Indonesia(studi kritis perkembangan Hukum Islam
dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI), ( Jakarta : Kencana Prenada Group, 2004), h. 207.

9 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, alih bahasa oleh Nur Khozin, (Jakarta : Amzah,
2010), h. 330.

10 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukm-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 221.

11 Al-Hafidz Ibnu Al- Asqalani, Bulugh al-maram, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,
1422H/2002M),  h. 245.
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dengan sewenang-wenangnya. Dalam hadits lain Rasulullah Saw bersabda yang

artinya : “ Menikahlah dan jangan bercerai, sesungguhnya singgasana Alah Yang

Maha Agung akan terguncang karna adanya perceraian”.12

Islam mengharapkan perkawinaan yang akadnya bernilai sakral dapat

dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri, namun Islam juga memahami

realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang

mengalami persengketaan dan percekcokan berkepanjangan. Perselisihan dan

persengketaan yang terus menurus ini dikenal dengan istilah Syiqaq.13

Islam mengajarkan jjka terjadi pertikaian antara suami istri dan pertikaian

antara keduanya semakin keras, lalu dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan

kehidupan kehidupan keluarga itu semakin lemah, maka diutuslah seorang hakam

atau juru damai yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang  hakam dari

pihak istri untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ (4) : 35 ,

                      
        

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang

12 A. Rahman I. Doi, Loc. Cit.

13 Kata Syiqaq berasal dari bahasa arab al-Syaqqu yang berarti sisi. Adanya perselisihan
suami –istri disebut sisi karena masing-masing pihak berselisih itu berada pada sisi yang berlainan,
disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan, sehingga padanan katanya adalah perselisihan
(al-khilaf), perpecahan, permusuhan (al-adawah), pertentangan atau persengketaan. Lihat: Kamal
Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. III,
h.  188.
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hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami istri itu. Sesungguhya Allah maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal”.

Hakamain adalah dua orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang

memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

oleh mereka.14 Dalam konteks seperti ini maka mediasi atau penyelesaian konflik

diantara keduanya menjadi wajib atau fardu demi kemaslahatan antara suami dan

istri tersebut. M. Yahya Harahap memberi sinonim “arbitor” sebagai kata yang

sepadan dengan hakam.15 Menurut Abu Al-Ainain Al-Fatah Muhammad

pengertian tahkim menurut istilah fiqih adalah sebagai bersandarnya dua orang

yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk

menyelesaikan pertikaian pihak yang bersengketa.16

Dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur

Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, Biasanya yang menjadi hakam adalah Ninik

Mamak, yaitu Ninik Mamak dari pihak suami dan Ninik Mamak dari pihak istri.

Yang nantinya ninik mamaklah yang mengadakan pertemuan antara kedua belah

pihak (suami dan istri) untuk bermediasi, dengan tujuan untuk mencari jalan

keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi.

14 Muhammad Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
Indonesia, ( Semarang: Walisingo Press, 2009), h. 12.

15 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-
undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), h. 248.

16 Abu Al-Ainain Al-Fatah Muhammad, Al-Qadha wa Al-Itsbath fi al-fiqh al-islami
,(Mesir: Dar Al Fikr, 1976), h. 84.
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Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi

antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada

pihak yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaiakan

perselisihan. Yang mana pihak ketiga ini disebut mediator/hakam, yaitu di

perankan oleh ninik mamak dari pihak suami dan pihak istri.

Mediator/hakam berada pada posisi ditengah dan netral antara pihak yang

bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga

mencapai hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa.

Oleh sebab itu, apabila pasangan suami istri yang bersengketa atau

bercekcok itu ingin kembali membangun rumah tangga yang sempat berselisih

dan pecah dalam perjalanannya, ninik mamak berperan sangat penting dalam

penyelesaian sengketa kedua suami istri tersebut. Karena ninik mamaklah yang

akan mempertemukan kedua keluarga tersebut, baik keluarga dari pihak suami

maupun keluarga dari pihak istri serta kedua suami istri yang akan hendak

dipersatukan atau didamaikan kembali, Sebagaimana disampaikan oleh Bapak

Amrijon, yaitu salah seorang ninik mamak di Desa Kepenuhan Timur, dalam

pepatah adat mengatakan “di tinggikan soantiang di dahulukan solangkah” yang

artinya “mamak adat adalah orang yang di tuakan dan di percayakan oleh kaum

famili dan anak kemenakan dalam segala urusan”.17

17 Amrijon (Mamak Sampono Alam), ninik mamak Desa Kepenuhan Timur,
Wawancara, Pasir Pandak, 16 Maret 2017.
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Disini fungsi ninik mamak adalah sebagai jembatan/juru damai (hakam)

dalam proses penyelesaian sengketa bagi suami dan istri yang bersengketa

tersebut. Sebagaimana pepatah adat mengatakan fungsi dari ninik mamak itu

adalah“ Monyolosaikan nan kusuik, monyonehkan nan kouh” dan “ Etong godang

di pusonik, etong sonik di hilangkan” yang artinya adalah “ menyelesaikan setiap

permasalahan dan mencari jalan keluar dengan baik, serta mengecilkan

permasalahan yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil”.18

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dengan judul “PERAN NINIK MAMAK SEBAGAI

HAKAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI

DESA KEPENUHAN TIMUR, KEC. KEPENUHAN, KAB. ROKAN HULU

DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu ada pembatasan yang diteliti yaitu

hanya meneliti peran Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di

Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu ditinjau menurut

Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah diatas, maka penulis akan meneliti dan

membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

18 Amril S (Mamak Morah Mudo), ninik mamak Desa Kepenuhan Timur, Wawancara,
Pasir Pandak, 17 Maret 2017.
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1. Bagaimana Peran Ninik mamak sebagai hakam dalam penyelesaian

sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan,

Kab. Rokan Hulu.?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran Ninik Mamak

sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa

Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peran Ninik Mamak sebagai hakam dalam

peyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur,

Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu.

b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peran Ninik

Mamak sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga

di Desa Kepenuhan, Timur Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

(SH) pada jurusan Hukum Keluarga(AH) Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama

duduk dibangku perkuliahan.

b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu

pengetahuan, khususnya bagi masyarakat Desa Kepeuhan Timur,

Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu.
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c. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan

khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.

E. Methode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah

termasuk penelitian lapangan (field Research),19 yaitu dengan melihat langsung

bagaimana peran Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di

Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu.

2. Lokasi penelitian

Penelitian berlokasi di Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab.

Rokan Hulu. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah

karena di Desa Kepenuhan Timur ini peran Ninik Mamak sangat dominan dalam

penyelesaian sengketa dalam rumah tangga dan lokasi mudah di jangkau oleh

peneliti.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjeknya adalah Ninik Mamak yang menangani sengketa rumah tangga

suami istri di Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu.

Sedangkan objeknya adalah mengenai peran Ninik Mamak dalam penyelesaian

sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan

Hulu.

19 Koentjaradiningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: P.T Gramedia,
1977), cet. I, h. 16.



12

4. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam masalah penelitian ini adalah Ninik

Mamak itu sendiri. Yaitu Ninik Mamak berjumlah 8 (Delapan) orang.

Berdasarkan jumlah populasi yang sedikit, maka peneliti mengambil semua

populasi sabagai sample dalam penelitian ini (total sampling).

5. Sumber data

a. Sumber data primer ialah data yang di peroleh secara langsung

oleh peneliti dari hasil wawancara dengan responden (ninik

mamak) di lapangan.

b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari riset

perpustakaan dan data-data yang berkaitan dengan judul peneliti.

6. Metode pengumpulan data

Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung antara penulis

dengan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan

penelitian.

b. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui peroses

pengamatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang ada dalam

masalah penelitian.
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7. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu

menganalisa data dengan cara mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori

persamaan jenis tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta

dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga memperoleh

gambaran utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

8. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan falid, maka penulisakan mengolah data dengan

menggunakan metode sebagai berikut :

a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum

kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul

kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan

dijadikan beberapa bab.

b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang

umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau

referensi lainnya yang bersangkutan dengan yang diteliti kemudian

diambil beberapa bagian.

c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian

dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam

penelitian ini.
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F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka

penulis mengklasifikasikan penelitian dalam lima bab yang terdiri dari sub bab

dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan kenelitian, methode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA KEPENUHAN TIMUR, KEC.

KPENUHAN, KAB. ROKAN HULU.

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek yang

akan diteliti. yang terdiri dari: geografis Desa Kepenuhan Timur,

keadaan penduduk, kehidupan beragama, pendidikan, kondisi

ekonomi, sosial dan budaya serta visi dan misi Desa Kepenuhan

Timur.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG NINIK MAMAK SEBAGAI

HAKAM DALAM KASUS SYIQAQ

Bab ini akan menjelasakan tentang teori hakam, yaitu pengertian

hakam, dasar hukum hakam, hukum pengangkatan hakam, syarat-

syarat hakam, fungsi hakam dan perceraian dalam kasuss syiqaq.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang

peran Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di

Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu dan

analisa dalam tinjauan Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan

penelitian serta saran-saran yang didapat dari hasil penelitian.


