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ABSTRAK 

 

Ahmad Budi Zulqurnaini. NIM. 210112079, 2016, “Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan 

Mlarak)”Skripsi.Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi 

Ahwal Syahsiyah, STAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, 

M.H.I 

Kata Kunci : nikah paksa karena melanggar hukum adat, upaya penegakan 

hukum adat guna untuk menjaga nama  baik suatu wilayah. 

 
Pernikahan adalah ikatan suci antara lakilaki dan perempuan yang 

dilakukan dengan cara yang baik.  Suatu pernikahan harus dilakukan dengan 

kerelaan antar kedua belah pihak dan tidak boleh karena adanya suatu paksaan, 

baik dari orang tua maupun pihak lain yang memaksa untuk melakukan 

pernikahan tersebut.Setiap hari kita selalu terikat dengan hukum, baik hukum 

yang tidak tertulis maupun yang tertulis.Dalam penegakan hukum apabila ada 

yang melanggar pasti menerima sanksi sesuai dengan yang telah ada di suatu 

wilayah tersebut.Seperti yang ada di kecamatan Mlarak, disini ada suatu adat yaitu 

titumbukne, makna dari adat ini adalah mengawinkan secara paksa sepasang laki-

laki dan perempuan yang telah terbukti melanggar hukum adat. 

Dilihat dari fenomena tesebut muncul pertanyaan apa sebab ditegakkannya 

adat tersebut dan bagaimana dampak yang muncul setelah terjadinya hal itu, baik 

dampak antara kedua pihak yang melakukan kawin paksa maupun hubungan 

dengan masyarakat sekitar.  

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan 

beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara,  maupun 

dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan 

proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa 

tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat 

data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. 

Dari pertanyaan yang ada, akan muncul jawaban dari sebab ditegakkannya 

adat tersebut yaitu tindakan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga nama baik 

agama (Hifdz Ad-Din)dan juga lingkungan (Hifdz ardhi) karena tindakan yang 

dilakukan itu dapat mencemari nama baik agama dan juga lingkungan sekitar. 

Bagaimana dampak terhadap para pelakuyaitu dampak terhadap lingkungan.Nama 

baik lingkungan bisa tercemar akibat dari tindakan masyarakat itu maka mereka 

bisa saja di keluarkan dan tidak diakui dari keanggotaan.Dampak terhadap 

keluarga kedua belah pihak sendiri karena terkadang para pelaku nikah paksa ini 

tidak didasari oleh rasa cinta maka dari itu terkadang muncul pertengkaran, tindak 

kekerasan, perselingkuhan dan juga perceraian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus 

makhluk sosial, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhannya mereka akan 

selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitar. Salah satu 

kebutuhan manusia adalah keinginan untuk meneruskan keturunan atau 

regenerasi. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan 

dengan perkawinan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia dimuka 

bumi, sebagai motivasi dari syahwat manusia untuk menjaga kekekalan 

mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri 

laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang menikah.
1
 

Perkawinan adalah proses awal dimana seseorang akan melanjutkan 

kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga untuk 

menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah mawadah wa 

rah}mah. Fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat 

meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga 

yang bersangkutan. Disamping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan 

suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau 

retak. Iamerupakan sarana untuk pendekatan dan perdamaian antara kerabat 

                                                           
1
 Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, Hadiah Untuk Pengantin, terjemahan. Mustahiqim 

(Jakarta : Mustahqim, cet 1, 2001), 28. 
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dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkutpaut dengan masalah 

kedudukan, harta kekayaan dan masalah kewarisan.
2
 

Upaya untuk melakukan regenerasi dalam Islam telah diatur dengan 

tatacara yang sedemikian rupa supaya ada perbedaan dengan makhluk ciptaan 

Allah yang lain, di mana dikenal dengan fikih munakahat. Makna pernikahan 

ini tidak hanya sebagai ikatan seorang laki-laki dan perempuan untuk 

menghalalkan persetubuhan. Tapi Allah menyebutkan pernikahan itu adalah 

janji yang erat, yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama. 

Sehingga bila mereka dipisahkan oleh kematian maka akan dipersatukan lagi 

diakhirat asal tetap melaksanakan perintah-perintah Allah
3
.  

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera 

dan bahagia. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menguatkan hak 

dan kewajiban anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga 

yang menciptakan ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan 

jasmani dan rohani dari semua anggota keluarga. 

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan 

manusia atau yang disebut sebagai makhluk yang beradab. Agama Islam 

sangat menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara 

yang baik, hormat dan mulia yaitu dengan melalui sebuah pernikahan yang 

dilakukan terlebih dahulu, sesuai dengan tuntunan Islam dan yang lazim 

                                                           
2
Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 222. 
3
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), II, 387. 
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dilakukan oleh masyarakat. Namun, masyarakat sekarang yang hidup dizaman 

teknologi ini sering melakukan suatu tindakan yang melebihi batas 

pertemanan, apalagi sepasang laki-laki dan perempuan yang katanya terikat 

oleh status pacaran.Pasangan ini biasanya melakukan pergaulan yang melebihi 

batas, terkadang sampai perzinaan. Situasi inilah yang harus diwapadai, sebab 

ketika mereka terlena dengan perzinaan itu, maka yang terjadi adalah banyak 

wanita yang hamil diluar nikah. 

Selain itu, perkawinan juga sebagai sarana penyokong kehidupan 

masyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekwensi, 

dibuatnya suatu aturan dan prosedur untuk menghindari kemungkinan-

kemungkinan yang merugikan. Di Indonesia tatacara pernikahan diatur 

sedemikian rupa supaya tidak ada yang dirugikan. Khusus untuk umat Islam 

dibuat undang-undang pernikahan yang diberi nama Undang-Undang 

Perkawinan (UU No1 Tahun 1974) dan juga Kompilasi Hukum Islam. 

Saat ini kita hidup di Indonesia, dimana dalam kehidupan kita sehari-hari 

selalu dikelilingi oleh hukum baik itu hukum yang tertulis maupun tidak 

tertulis/hukum adat. Seperti yang terdapat di Kecamatan Mlarak ini. 

Kecamatan ini berada dibagaian timur wilayah Kabupaten Ponorogo Jawa 

Timur. Di Kecamatan Mlarak ini terdapat sebuah tradisi atau adat yang 

dikenal dengan istilah titumbukne. Makna dari adat ini adalah suatu peristiwa 

dimana apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan 
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didalam rumah atau tempat sepi dimana disitu ada indikasi untuk melakukan 

zina atau telah melebihi jam bertamu dimalam hari
4
. 

Berdasarkan penelitian awal bahwa, hampir semua desa terdapat di 

Kecamatan Mlarak ini mengakui adanya adat seperti itu, contohnya di desa 

Suren, masyarakat mengakui adanya adat ini. Pemahaman mereka adalah 

bahwasannya apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan yang ada dalam 

satu rumah atau berdua-duaan ditempat yang sepi dimana disitu ada indikasi 

untuk berbuat zina maka masyarakat menangkapnyanya. 

Istilah penangkapan  ini dikenal dengantitumbukne maka akan didenda 

bukan berbentuk uang tapi barang bangunan seperti Semen, pasir dan lain 

sebagainya
5
. Di desa Ngrukem pun sama, yaitu apabila melanggar maka diberi 

sanksi untuk membayar material bangunan, akan tetapi menyuruh kepada 

keluarga pelaku untuk sesegera mungkin menikahkan mereka
6
. Di desa 

Siwalan pun sama, yaitu sanksi untuk membayar material bangunan yang 

diberikan kepada kumpulan dimana pelaku tinggal atau di tempat kejadian 

bahkan kedua-duanya. Ada cara lain supaya tidak didenda yaitu menikah, jika 

ia mau untuk segera melakukan pernikahan maka tidak didenda tapi apabila 

tidak mau menikah maka didenda seperti yang tertera diatas. 

Dari uraian di atas, penulis menemukan perbedaan antara teori dan 

praktek, dimana suatu pernikahan harus dilakukan dengan didasari rasa 

keikhlasan antara kedua mempelai dan tanpa paksaan dari pihak manapun baik 

                                                           
4
 Lihat Transkrip  01/1-W/ 10-III/2016 

5
Lihat Transkrip  12/1-W/ 11-III/2016 

6
Lihat Transkrip  13/1-W/ 12-III/2016 
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paksaan yang muncul dari orang tua maupun dari orang lain yang mempunyai 

kuasa untuk memaksanya. 

Setelah melakukan penelitian awal di tiga desa tersebut diatas, ternyata 

hal semacam ini dipercayai dan dipatuhi oleh seluruh warga tanpa dasar 

hukum yang jelas atau dikenal dengan hukum adat. Penulis melakukan 

penelitian ke desa yang lain dan tiba di desa Mlarak. Di desa Mlarak ini 

berbeda, adat ini telah dibukukan dan disepakati oleh warga desa Mlarak sejak 

tahun 2012 yang tercantum dalam Janji Remaja Putra-Putri Desa Mlarak. Jika 

dihitung, peraturan ini disahkan secara tertulis baru sekitar 4 tahun yang lalu. 

Sebelum disahkan dan dibukukan. 

Adat titumbukne ini sama pengertiannya yaitu apabila ada sepasang laki-

laki dan perempuan yang ada dalam satu rumah pada malam hari setelah habis 

jam bertamu, ditempat sepi berdua dan punya indikasi untuk melakukan zina 

maka akan ditangkap oleh warga dan diarak keliling desa bahkan ada juga 

yang bersifat anarkis yaitu dipukuli oleh masyarakat. Setelah itu pasangan 

tersebut didenda dengan membayar material bangunan serta dinikahkan secara 

paksa oleh masyarakat sekitar. Terdapat banyak kasus seperti itu tapi tidak 

pernah dicatat dalam buku. Dahulu warga mengikuti hal tersebut karna masih 

buta dengan hukum dan yang dipercaya dan diuakui adalah hukum dengan 

sanksi seperti itu.
7
 

Disusunnya Janji Remaja Putra-Putri Desa Mlarak pada tahun 2012 yang 

lalu itu diawali dari pemahaman masyarakat mengenai hukum, dimana segala 

                                                           
7
Lihat Transkrip  02/1-W/ 17-III/2016 
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sesuatu itu harus punya pedoman. Maka, para tokoh masyarakat berkumpul 

dan disahkan lah janji tersebut. Walaupun hukum tersebut sudah mempunyai 

dasar hukum tapi prakteknya pun masih berbeda, dimana setelah pasangan 

tersebut dikenakan sanksi tapi tidak didenda, melainkan ia dipaksa untuk 

segera menikah jika tidak mau menikah maka didenda. Adalagi kasus dimana 

sudah terjadi perzinaan dan sampai hamil maka didenda dan yang menghamili 

wajib menikahi tanpa alasan,sebab dari ditegakkannya adat ini adalah untuk 

melindungi hargadiri dan nama baik warga terutama lingkungan desa.
8
 

Berdasarkan pengetahuan terhadap hukum perkawinan dan realita yang 

terjadi disini ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

baik dari segi kondisi masyarakat, sebab dan tujuan dilaksanakannya dan juga 

bagaimana dampak yang terjadi setelah dilangsungkan perkawinan tersebut 

yang tentunya sesuai dengan keilmuan yang telah dipelajari dibangku 

perkuliahan. Sehingga peneliti merumuskannya dalam suatu judul 

yaitu:Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena 

Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). 

 

B. Rumusan 

1. Apa sebab ditegakkannya adat titumbukne? 

2. Bagaimana dampak dari nikah paksa karena titumbuknedi Kecamatan 

Mlarak? 

 

                                                           
8
Lihat Transkrip  03/1-W/ 17-III/2016 
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C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulis melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui makna dari adat titumbukne. 

2. Untuk mengungkap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nikah 

paksa karena titumbuknedi Kecamatan  Mlarak. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian dan pembahasan tentang karya ilmiah ini diharapkan 

berguna dan memiliki manfaat adalah sebagai berikut: 

1. Bagi kepentingan keilmuan atau mencoba menjawab persoalan yang 

selama ini belum terpecahkan atau belum ada respon dari pihak yang 

terkait. 

2. Sebagai perbandingan antara pemahaman masyarakat dan hukum yang 

ada. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Selain memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan penelitianini, 

maka penulis juga menggunakan penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan 

antara lain:  

Salichi Agusta Adi Putra dengan judul “Praktek Kawin Paksa di 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang 

praktik kawin paksa yang dilakukan di Kecamatan Pulung. Dalam penelitian 

ini dijelaskan adanya kawin paksa yang masih banyak dilakukan oleh wali 
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karena dengan tujuan untuk mencarikan pasangan anaknya agar tidak salah 

dalam memilih pasangan hidup, merekatkan tali kekeluargaan yang telah jauh 

dan masih banyak yang lainnya. Rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini 

adalah penyebab terjadinya kawin paksa dan dampak yang ditimbulkan dari 

kawin paksa tersebut. Penyebab kawin paksa ada 2 macam yaitu: disebabkan 

paksaan keluarga yang ingin menikahkan anaknya dengan pasangan pilihan 

wali dan yang kedua adalah paksaan yang muncul dari masyarakat karena 

melanggar suatu hukum adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Dimana penulis melakukan wawancara dengan para tokoh 

yang ada di Kecamatan Pulung serta para pelaku kawin paksa. 

Dalam penelitian ini membahasa secara global praktik kawin paksa 

tersebut. Paling bayak menjelaskan kawin paksa karena adanya hak  ijbar 

orang tua yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya. Juga 

membahas nikah paksa karena zina, anak laki-laki dipaksa untuk mengawini 

perempuan yang dihamili. kritik terhadap skripsi ini adalah kurangnya 

pembahasan terhadap penyebab nikah paksa yang kedua yaitu karena 

melanggar hukum adat. Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap ijba>r nikah oleh 

walinya. 

Imam Mukhlis dengan judul “Praktek Kabin Tangkep Di Desa Pragaan 

Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”(Dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Masyarakat).
9
Dalam karya tulis ini membahas tentang kasus yang 

terjadi didesa Pragaan Laokkecamatan Pragaan Sumenep Madura. Dimana 

                                                           
9
 Imam Mukhlis, “Praktek Kabin Tangkep Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan 

Kabupaten Sumenep (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)”, (Skripsi). 

https://kumpulanskripsi.wordpress.com/2012/02/05/kumpulan-skripsi-syariah-ahwal-

syakhshiyah/akses 10 maret 2016 

https://kumpulanskripsi.wordpress.com/2012/02/05/kumpulan-skripsi-syariah-ahwal-syakhshiyah/
https://kumpulanskripsi.wordpress.com/2012/02/05/kumpulan-skripsi-syariah-ahwal-syakhshiyah/
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istilah “kabin tangkep” ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan nikah 

tangkap, yaitu sepasang laki-laki dan perempuan yang tertangkap sedang zina 

ditangkap dan dinikahkan secara paksa dan disaksikan oleh tokoh masyarakat 

yang telah setuju dengan dinikahkannya mereka. 

Rumusan masalah yang diambil adalah mencari tahu pemahaman 

masyarakat tentang kabin tangkep tesebut dan bagaimana pandangan hukum 

Islam melihat fenomen tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Dimana penulis melakukan wawancara dengan para tokoh 

yang ada di Kecamatan Pulung serta para pelaku kawin paksa. 

Dalam karya tulisini membahas tentang pemahaman masyarakat desa 

Pragaan Laokkecamatan Pragaan Sumenep Madura tentang kabin tangkep, 

ternyata kabin tangkep ini sudah menjadi adat turun temurun di sana yaitu 

menangkap sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan zina lalu 

lanngsung dinikahkan dengan tujuan menjaga nama baik lingkungan.  

Syarif Hidayatullah dengan judul Nikah Paksa Akibat Zina(Studi 

Kasus di Desa Kebonggebong kecamatan Pageruyung Kabupaten 

Kendal).
10

Dalam karya tulis ini membahas nikah paksa yang dilakukan oleh 

orangtua perempuan dimana yang laki-laki dipaksa untuk menikahi 

perempuan yang telah ia hamili tanpa boleh menolaknya. Alasan dilakukannya 

nikah paksa tersebut adalah untuk menjaga nama baik keluarga dan juga 

                                                           
10

Syarif Hidayatullah, Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebonggebong 

kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal), 

SKRIPSIhttps://kumpulanskripsi.wordpress.com/2012/02/05/kumpulan-skripsi-syariah-ahwal-

syakhshiyah/ akses 10 maret 2016 

https://kumpulanskripsi.wordpress.com/2012/02/05/kumpulan-skripsi-syariah-ahwal-syakhshiyah/
https://kumpulanskripsi.wordpress.com/2012/02/05/kumpulan-skripsi-syariah-ahwal-syakhshiyah/
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menjaga keturunan agar anak yang lahir tersebut mempunyai status anak yang 

punya ayah ibu lengkap dan bukan anak hasil zina. 

Dilihat dari karya tulis diatas, belum ada yang membahas tentang 

nikah paksa karena melanggar hukum adat dan yang memaksa adalah 

masyarakat sekitar. Maka dari itu disini penulis akan membahas tentang nikah 

paksa karena melanggar hukum adat dengan mencari tau apa sebab 

ditegakkannya adat tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari 

pernikahan tersebut. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti pengumpulan 

data di lapangan. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku 

yang dapat dialami
11

 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 

dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis 

melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

3. Subyek Penelitian 

                                                           
11

 Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
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Untuk subyek penelitian ini adalah para tokoh masyarakat yang 

terlibat dalam peristiwa tersebut, masyarakat dan kepala desa Mlarak, 

Siwalan, Ngrukem dan Suren yang ada di  Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terlibat, pasangan 

suami istri yang melakukan kawin paksa serta keluarga. 

4. Data Penelitian 

Adapun data yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan 

karya ilmiah ini adalah: 

a. Data dari pelaku yang menjalani nikah paksa di Kecamatan Mlarak. 

b. Data jumlah orang yang telah di titumbuknedi Kecamatan Mlarak 

dalam kurun waktu  beberapa tahun terakhir. 

c. Pendapat dari tokoh yang ikut andil dalam peristiwa tersebut antara 

lain, modin, sesepuh desa, kepala desa serta tokoh masyarakat lain 

yang terlibat 

5. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek dari mana data tersebut diperoleh.
12

 Dalam penelitian ini penilis 

menggunakan data primer yakni informan (pihak-pikah yang menjalani 

kawin paksa, masyarakat dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam 

penegakan hukum tersebut). Sedangkan data sekunder diambil dari buku-

buku atau tulisan-tulisan yang secara langsung berkaitan dengan penelitian 

ini. 

                                                           
12

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), 107 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh keakuratan data, peneliti melakukan beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut.
13

Dalam hal ini peneliti langsung berinteraksi 

dengan kepala desa Mlarak guna sebagai orang nomor satu di desa 

tersebut dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta dalam 

pelaksanaann peristiwa tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan semua pihak yang dianggap dapat digunakan sebagai sumber 

data sehingga data yang dihasilkan akan lengkap. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan 

sebagainya.
14

Dalam hal ini dipergunakan untuk mencari data-data 

statistik atau dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan 

kondisi geografis setempat dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam 

pembahasan permasalahan. 

7. Tehnik Pengolahan Data 

                                                           
13

 Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,1999),135  
14

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS, 1986),231 
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Dalam sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data 

merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui 

supaya mengatahui apabila terdapat kesalahan. Di sini penulis akan 

melalui beberapa tahapan, antara lain: 

a. Editing 

Dalam editing ini yaitu melakukan pemeriksaan kembali dan 

memilah terhadap semua data yang telah terkumpul, apakah telah 

memenuhi syarat terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna 

serta kesesuaian antara data satu dengan yang lainnya. 

b. Analyzing 

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan 

kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk 

diinterpretasikan.
15

 Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh 

penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang 

menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan katakata atau 

kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh 

kesimpulan.
16

 Dalam mengolah data atau proses analisinya, penulis 

menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari 

wawancara dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan para pihak yang 

ikut serta.Kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang 

sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya. 

c. Organizing 

                                                           
15

  Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey ( Jakarta: LP3ES, 1987 

), 263. 
 

16
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 248. 
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Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi. 

 

 

8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Hubermen. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari: 

a. Collection : pengumpulan data. 

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan wawancara 

dengan tokoh-tokoh terkait. 

b. Display : memasukkan hasil reduksi ke dalam pola-pola. 

c. Conclusion : penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini 

dalam kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.
17

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                           
17

 Mattew B. Milles dan Michael Hubermen, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Kohendi (Jakarta: UI Press, 1992), 20. 
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Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari 

beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam suatu penelitian. Dalam 

pembahasan ini terdiri dari :  

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang 

akan dilakukan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan 

BAB II merupakam uraian tentang konsep hukum Islam terhadap 

perkawinan. Yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum, rukun dan 

syarat perkawinan, hukum suatu perkawinan 

BAB III merupakan uraian tentang kondisi geografis kecamatan 

Mlarak, penggertian dan pemahaman masyarakat terhadap adat 

titumbuknesebab dan tujuan. 

BAB IV merupakan pembahasan dengan menggunakan alat analisa 

atau kajian teori dan penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga 

sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan 

pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. 

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah 

penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali 

sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. 

Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang 

kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh 

penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal. 
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BAB II 

HUBUNGAN PERKAWINAN DENGAN 

MAQASHID AL-SYARI’AH 

 

A. Pengertian Perkawinan Dalam Islam 

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci, 

yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran 

Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga, berrumah tangga serta 

berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-

masing. Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani memiliki arti 

suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia 

tapi juga diakhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak 

langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam 

doa. Sehingga kehidupan dalam keluarga itu rukun dan damai, dikarenakan 

suami istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan 

tujuan yang sama.
18

 

Perkawinan disebut juga dengan nikah menurut bahasa al-Ni>kah}artinya 

menghimpun atau mengumpulkan, sedangkan menurut syara’ berarti suatu 

akad yang isinya memperbolehkan masing-masing dari dua sejoli untuk saling 

menikmati sesamanya, dengan cara yang diizinkan oleh agama.
19

Menurut 

hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan 

                                                           
18

 Hilmam Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), 11. 
19

 Ansori Umar Sitanggal, Fiqh Syafi’i Sistematis (Bandung : CV. Asy Syifa, 2007 ), 174. 
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pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali siwanita 

dengan jelas berupa ija>b (serah) dan diterima (qa>bu>l) oleh si calon  suami yang 

dilaksanakan di hadapan dua orang saksi dengan memenuhi syarat jika tidak  

demikian maka perkawinan tidak sah. Jadi perkawinan dilihat dari segi agama 

adalah suatu perikatan jasmani rohani yang membawa akibat  hukum terhadap 

agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga dan kerabatnya. 

Sedangkan perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali 

perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan 

antara seorang  pria dan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 

UU No.1 tahun 1974 atau menurut Hukum Kristen. Kata “Wali” berarti bukan 

saja “bapak” tetapi juga termasuk “datuk” (embah) saudara-saudara pria, anak-

anak pria, saudara-saudara bapak garis keturunan pria (paman), anak-anak pria 

dari paman, semuanya menurutgaris keturunan pria (patrilinial) yang 

beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam 

Islam berarti  pula perikatan keketabatan bukan perikatan perseorangan.
20

 

Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974  dikatakan bahwa 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi UU No. 1 tahun 1974 ini 

perludifahami benar-benar oleh masyarakat karena ia merupakan landasan 

pokok dari aturan hukum perkawinan yang lebih lanjut baik yang terdapat 

                                                           
20
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dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur 

tentang perkawinan. 

Perkawinan dalam arti perikatan adat,  ialah perkawinanyang 

mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam 

masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum 

perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang 

merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasan 

tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri). 

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak  dan kewajiban-

kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat 

setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran 

serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari 

kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.
21

 

1. Dasar Hukum Perkawinan. 

Pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur yang dilakukan 

oleh laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah dan dihalalkan 

untuk melakukan hubungan seksual diantara mereka. Islam sangat 

menganjurkan untuk umatnya melakukan pernikahan, karena 

sesungguhnya makhluk didunia ini telah diciptakan berpasang-pasangan. 

Firman Allah dalam surat ad-Adzariyat ayat 49 : 


 

                                                           
21
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Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(QS.Ad-Adzariyat 

49) 
 

Dari ayat diatas,  dapat difahami bahwa sesungguhnya semua yang 

diciptakan Allah dimuka bumi ini pasti memiliki pasangan seperti 

manusia, diciptakannya seorang laki-laki pasti juga diciptakan perempuan 

sebagai pasangannya. 

Pernikahan juga termasuk salah satu dari kekuasaan Allah. Firman-

Nya dalam surat ar-Ruum ayat 21 : 

 
 

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.” (QS. Ar-Ru>m : 21) 

 

Pernikahan banyak didasari dengan niat ibadah. Firman Allah dalam 

surat an-Nu>r ayat 32 : 

 
Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nu>r : 32) 
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Dalam surat al-Maidah ayat 87-88 juga dijelaskan : 

 
Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan 

apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan 

janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah 

makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya.” (QS. al-Maidah 87-88) 
 

Dalam ayat ini terkandung beberapa makna antara lain : 

a. Allah telah menetapkan hukum halal dan haram bagi umat manusia. 

b. Apa yang dihalalkan Allah itu akan menjamin kebutuhan hidup 

manusia secara universal, salah satunya adalah perkawinan. 

c. Manusia dilarang menetapkan hukum yang bertentangan dengan 

hukum Allah. 

d. Rizki yang dihalalkan Allah hendaklah dinikmati sebagaimana 

mestinya. 

e. Orang-orang yang beriman wajib bertakwa kepada Allah dan dilarang 

melangar batas-batas hukum Allah. 

f. Allah tidak suka kepada orang yang melanggar batas.
22
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 Imam Muklas, Al-Qur’an Bicara Tentang Hukum Perkawinan (Malang : UPT. 

Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2006), 17-18. 



23 
 

  

 

 Demikian itu berdasarkan firman Allah  

 

Artinya :   Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan 

berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang 

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina 

dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai 

piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan 

kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji 

(zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman 

wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini 

budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada 

kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara 

kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa>’ : 25) 

 

Jadi, hubungan badan tidak boleh dilakukan hanya dengan izin 

semata.
23

Perkawinan menurut syara’ adalah akad atau ija>b qa>bu>l antara 
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 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, terjemahan. Abdul Ghofar (Jakarta : Pustaka al-

Kautsar, 2011), 29. 
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antara calon suami istri dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi 

rukun dan syaratnya.
24

 

Kesimpulan dari uraian diatas adalah mengenai hal-hal yang harus 

diperhatikan oleh seorang pemuda dimana pemuda tersebut memberikan 

solusi dan jalan terbaik bagi seorang laki-laki antara yang mampu untuk 

nikah dengan yang tidak mampu. Hal tersebut bertujuan untuk 

menghindari manusia dari jalan yang diharamkan Allah. Maka merupakan 

salah-satu sumber hukum dalam perkawinan, dimana tersebut memberi 

anjuran serta peringatan bagi seluruh umat Islam khusunsnya bagi kaum 

pemuda yang sudah memiliki kesiapan untuk menikah.
25

 

2. Syarat dan Rukun Perkawinan. 

Dalam Islam suatu perkawinan akan sah jika perkawinan itu telah 

dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai yang telah 

diatur dalam hukum Islam. Syarat-syaratnya adalah : 

a. Adanya calon mempelai pria dan wanita 

Adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut: 

1) Calon mempelai pria 

a) Islam 

b) Laki-laki 

c) Jelas orangnya 

d) Dapat memberi persetujuan 
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2) Calon mempelai wanita 

a) Perempuan 

b) Islam 

c) Jelas orangnya 

d) Dapat dimintai persetujuan 

e) Tidak dapat halangan kawin
26

 

b. Kewajiban membayar mahar 

Membayar mahar atau maskawin hukumnya wajib bagi kaum 

laki-laki untuk calon istrinya. Sesuai  firman Allah dalam surat an-

Nisa >’ ayat 4 : 

 
Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 

kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS. An-Nisa >’:4) 

 

c. Harus adanya wali calon mempelai perempuan 

Adanya wali bagi seorang wanita dalam pelaksanaan akad nikah 

adalah merupakan rukun dari nikah tersebut. Ada beberapa syarat 

untuk menjadi wali antara lain : 

a. Laki-laki 

b. Muslim 

c. baligh
27
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d. Harus disaksikan 2 orang saksi 

Saksi menurut istilah adalah orang yang mempertanggungjawabkan 

kesaksiannya dan mengemukakan. Karena dia menyaksikan suatu 

peristiwa dan yang lain tidak menyaksikan.
28

 

Syarat-syarat saksi adalah : 

a. Laki-laki 

b. Hadir saat akad nikah 

c. Faham dan mengerti akad nikah 

d. Islam 

e. Dewasa 

e. Harus ada pengucapan Ija>b Qa>bu>l 

Dalam melaksanakan ija>b qa>bu>l, pengucapan harus 

menggunakan kata-kata yang bisa difahami oleh masing-masing pihak 

dalam melangsungkan akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan 

yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-

kata samar atau tidak dimengerti maksudnya. 

Pendapat ahli fikih yang menyatakan bahwa bapak dan datuk 

diberi hak mengawinkan anaknya yang masih gadis tanpa persetujuan si 

gadis itu lebih dahulu dengan orang yang dipandangnya baik, kecuali ia 

sudah janda (thayyib) sedangkan wali-wali yang lain tidak berhak. 

Perkawinan yang akan dilaksanakan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai. Sebagaimana dijelaskan dalam 
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penjelasanya maksud dari ketentuan tersebut agar suami dan istri yang 

akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia 

dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus 

disetujui oleh kedua pihak. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi 

syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun 

dalam masyarakat yang lebih maju tidak pantas lagi masih berlaku 

“kawin paksa” oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon 

mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang 

sekarang berlaku.
29

 

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak 

bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa 

persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat 

kekerabatan adat yang sistem klennya masih kuat seperti berlaku di 

daerah Nusa Tenggara Timur. 

3. Prinsip Perkawinan 

Agar suatu perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana 

ditetapkan syari’at yaitu kebahagian duniawi menuju kebahagian akhirat. 

Islam mengariskan beberapa prinsip dalam perkawinan antara lain: 

a. Prinsip kebebasan memilih jodoh 

Memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki 

dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan 

syari’ah. Sebelum Islam anak perempuan sama sekali tidak 
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mempunyai hak pilih, bahkan dirinya sepenuhnya  dimiliki oleh 

ayahnya atau wali. Ayah atau walinya dapat menentukan siapa saja 

yang akan menjadi jodohnya. Selain itu ada petunjuk praktis memilih 

jodoh. Seperti terbaca dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah “ biasanya perempuan dinikahi karena hartanya, atau 

keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamannya, maka 

jatuhkanlah pilihanmu atas yang beragama, kalau tidak engkau akan 

sengsara”. 

b. Prinsip Mawaddah Wa Rah}mah ( cinta dan kasih sayang) 

Mawadah secara bahasa bermakna cinta kasih, sedangkan 

rahma bermakna kasih sayang. Mawadah Wa Rah}mah terbentuk dari 

susunan hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan 

pasangannnya. Suami istri sejak akad nikah hendaknya telah 

dipersatukan oleh ikatan Mawadah Wa Rah}mahsehingga keduanya 

tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan. 

c. Prinsip saling melengkapi 

Prinsip ini ditentukan, antara lain pada ayat 187 surat Al 

Baqarah sebagai berikut :   
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Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa 

bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah 

pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 

menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu 

dan memberi ma'af kepadamu. (QS. Al-Baqarah : 187) 

 

Firman Allah diatas mengisyaratkan bahwa sebagai mahkluk, 

laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan 

keunggulan tidak ada pasti membutuhkan masing-masing harus dapat 

berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya ibarat pakaian menutupi 

tubuh. 

d.   Menggauli istri dengan baik. 

Prinsip ini ditemukan di surat an-Nisa>’ ayat 19 : 


 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan 

keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara 

patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 

banyak”. (QS. An-Nisa>’ : 19) 

4. Tujuan Perkawinan 
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Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah 

Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan 

menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan 

keturunan, mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah 

tangga yang damai danteratur. 

Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang 

menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu 

saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material.
30

 

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan 

keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak 

dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan 

perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, 

untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam 

kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan). Hal mana berarti 

lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat yang 

masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilinial (ke-

bapakan) seperti orang batak, lampung, bali, dan sebagainya dan sistem 
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kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) seperti orangtua 

minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan 

kekerabatannya, serta dalam sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral 

(kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah. 

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat 

kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan 

menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk 

kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai 

adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh 

karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia 

yang satu dan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan 

agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi 

masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku 

bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta 

akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda. 

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilinial, perkawinan 

bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki 

(tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan 

pembayaran uang jujur), di mana terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) 

dalamkekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam 

susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya para masyarakat kekerabatan 

adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis 

turunan ibu, sehinggaanak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk 
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perkawinan ambil suami (semanda) dimana setelah terjadinya perkawinan 

suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan 

adanya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.
31

 

B. Maqashid Al-Syari’ah 

Pemahaman Yusuf Qaradhawi tentang dasar devinisi dan fungsi 

Maqashid Syariah menegaskan bahwa Maqashid Syariah tidak pada tujuan 

fiqih saja, tetapi keseluruhan aspek agama Islam khususnya masalah aqidah. 

Pendapat ini menepis bahwa Maqashid Syariah hanyalah dalam bidang fiqih. 

Yusuf Qaradhawi mendevinisikan sebagai tujuan yang dikendalikan oleh nash 

dari segala perintah, larangan dan kebolehan dan yang ingin direalisasikan 

oleh hukum-hukum juz’iyyah dalam kehidupan orang-orang mukalaf, baik 

secara personal keluarga, kelompok maupun keseluruhan.
32

 

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan 

istilah daruriyat tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus 

dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara 

itu adalah : 

a. Perlindungan Terhadap Agama 

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. 

Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan 

di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang 

merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan 
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sikap hidup seorang Muslim. Dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh  

al-Bukhari yang diambil dari jalur Masruq dari Abdullah, bahwasanya 

Rosullah bersabda: 

س  ّ حد ثا  ال ل ه إاّ ب ّي رس أ د أ ا إله إاّ ه  س يش ر  ا يحّل د ا

اعة ج ّارك ل ار  الّدي ال ال ي  الثّيّب الّزا ّس   باال

Artinya : Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersksi bahwa tiada 

Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, 

kecuali karena salah satu dari tiga hal; jiwa dengan 

jiwa(membunuh dihukum mati), orang yang telah menikah 

berzina, dan orang yang murtad dari agama (islam) karena 

meninggalkan sholat jamaah. 

 

Berdasarkkan hadis diatas sudah sangat jelas sekali bahwasanya 

Allah melindungi orang-orang yang berada dalam agamaNya. Jadi orang-

orang yang berada dalam agama Islam haram baginya darahnya atau 

haram baginya untuk membunuhnya. 

Dan dilain pihak juga Islam menjaga hak dan kebebasan, dan 

kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, 

setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh 

dipaksa untuk meninggalkannya manuju agama atau madzhab lain, juga 

tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam.  

b. Perlindungan Terhadap Nyawa 

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu 

hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan 

mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang 

pembunuhan atau menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai 
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sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan 

kemaslahatan hidupnya. 
33

 

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak  

hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah 

sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak 

menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran.  Alllah 

berfirman: 




 

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa>’ : 29) 
 

            Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat 

(keadaan) dan mencanut ruh manusia. Padahal Allah sajalah sang pemberi 

kehidupan, dan dia sajalah yang mematikannya. Dialah sang pencipta 

kehidupan dan kematian. 

 

c. Perlindungan Terhadap Akal 

 Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, 

cahaya matahari, dan media kebahagian manusia di dunia dan akhirat. 

Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula 

manusia berhak pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi 
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sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah swt 

berfirman dalam surat al- Isra’ 70 : 

 
Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah 

Kami ciptakan.(QS. Al-Isra>’ : 70) 
 

Andai tanpa akal,  manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan 

yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal 

manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal 

poros pembenahan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan 

mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di 

akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan. 

d. Perlindungan Terhadap Harta Benda 

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di 

mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.Manusia termotivasi untuk 

mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah 

kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang 

antar dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga 

syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, 
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dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan 

hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. 

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan 

mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan 

cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa>’ : 29 

 

 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. (QS. An-Nisa>’ : 29) 

 

e. Perlindungan Terhadap Keturunan 

 Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, munuduh 

zina, terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap 

orang yang melakukannya.
34

 

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia 

dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi 

syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat 

dalam surat al-isra>’ : 32 




 

                                                           
34

Saifudin Zuhri, ushul fiqih akal sebagai sumber hukum islam (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2009), 105. 



37 
 

  

Artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. 

(QS. Al-Isra>’ : 32) 
 

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum 

yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah 

dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa 

dalam hukum Islam ini di atur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan 

ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan 

kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya  
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BAB III 

PRAKTIK KAWIN PAKSA KARENA ADAT TITUMBUKNE 

DI KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Kondisi Geografi Kecamatan Mlarak 

1. Kondisi Umum Kecamatan Mlarak 

Kecamatan Mlarak terdiri dari 15 desa meliputi : 

a. Desa Tugu   i.  Desa Kaponan 

b. Desa Candi  j.  Desa Suren 

c. Desa Totokan  k.  Desa Serangan 

d. Desa Ngrukem  l. Desa Mlarak 

e. Desa Siwalan  m.  Desa Bajang 

f. Desa Joresan  n.  Desa Jabung 

g. Desa Nglumpang  o. Desa Gandu 

h. Desa Gontor 

 

2. Kondisi Khusus Kecamatan Mlarak 

a. Luas Wilayah   : 37,20 km² 

b. Kondisi Geografis 

Kecamatan Mlarak mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1) Di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pulung 

2) Di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sooko 

https://id.wikipedia.org/wiki/Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulung,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Sooko,_Ponorogo
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3) Disebelah selatan berbatasan dengan kecamatanJetis dan kecamat

an Sambit 

4) Di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Siman 

c. Sumber daya manusia 

1) Jumlah penduduk  : 36.106 jiwa 

Laki-laki   : 20.336 jiwa 

Perempuan   : 15.106 jiwa 

2) Pertumbuhan penduduk : 4,22%
35

 

Tabel I. Sarana dan Prasarana Peribadatan 

Desa Masjid Mushola Gereja Pura Klenteng 

Tugu 2 11 - - - 

Candi 3 9 - - - 

Totokan 3 3 - - - 

Ngrukem 5 7 - - - 

Siwalan 3 11 - - - 

Mlarak 4 10 - - - 

Nglumpang 5 4 - - - 

Gontor 5 5 - - - 

Joresan 3 13 - - - 

Bajang 4 5 - - - 

Gandu 6 9 - - - 

Jabung 4 7 - - - 

Suren 4 8 - - - 

Kaponan 6 9 - - - 

Serangan 2 6 - - - 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jetis,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sambit,_Ponorogo
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https://id.wikipedia.org/wiki/Siman,_Ponorogo


40 
 

  

Dalam hal pemahaman agama, kecamatan Mlarak yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam karena terbukti dari tabel diatas tidak ada 

tempat ibadah yang lain selain masjid dan mushola. Masyarakat 

melakukan dan menjalankan perintah agama Islam seperti sholat, zakat, 

puasa dan banyak juga yang sudah haji, serta ibadah-ibadah yang lain yang 

berhubungan langsung dengan Allah SWT. Akan tetapipemahaman 

masyarakat tentang hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum 

umummasih kurang. Terbukti masih sedikit adanya sarjana hukum dan 

praktisi-praktisi hukum yang ada di kecamatan Mlarak ini. Dalam 

penegakan hukum yang terkait dengan hukum adat, masyarakat disini 

menggunakan kepercayaan yang telah turun temurun dipatuhi oleh 

masyarakat. Adanya hukum adat masih banyak yang belum ditulis dan 

disahkan menjadi perdes akan tetapi hanya menurut kepercayaan danini 

yang menyebabkan hukuman yang diberikan itu tidak konsisten.  

Tabel II. Sarana Pendidikan 

Desa SD SMP SMA MI MTs MA PonPes Univirsitas 

Tugu 2 - - - - - - - 

Candi 3 - - - - - - - 

Totokan 2 - - - - - - - 

Ngrukem 1 - - - - - - - 

Siwalan 2 1 - 1 1 1 1 - 

Mlarak 1 1 1 1 1 1 - - 

Nglumpang 2 - - - 1 1 1 - 
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Gontor 1 - - 1 - - 1 - 

Joresan 2 - 1 1 1 1 1 - 

Bajang 2 1 - 1 - - - - 

Gandu 2 - 1 1 - - 1 - 

Jabung 2 - - 1 - - 1 - 

Suren 2 - - - - - - - 

Kaponan 2 - - - - - - - 

Serangan 1 - - - - - - - 

 

Jika kita melihat dari table diatas, kita mendapatkan data jumlah 

sarana pendidikan yang ada di kecamatan Mlarak adalah sebagai berikut : 

SD 27, SMP 3, SMA 3, MI 7, MTs 4, MA 4, PonPes 6. 

Dari data diatas  dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya jumlah 

sekolah umum lebih banyak dari sekolah agama, akan tetapi terdapat 6 

pondok pesantren yang sudah terkenal di Indonesia dan mancanegara yaitu 

antara lain Pondok Modern Darussalam Gontor, Al-Islam Joresan dan 

masih banyak lagi. Walaupun disini berdiri 6 pondok pesantren dan belum 

ada satupun universitas yang berdiri disini. Maka dari itu, masyarakat 

secara umum masih belum faham tentang hukum terutama hukum 

perkawinan. Sebab dari kurangnya pengetahuan masyarakat ini adalah 

kurangnya penyuluhan langsung terhadap masyarakat dan kurangnya 

lulusan pondok yang mengabdi di masyarakat.  
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Dalam hal pernikahan pun juga seperti itu, kebanyakan masyarakat 

belum faham tentang pernikahan yang seutuhnya terkait dengan syarat, 

rukun, dasar hukum dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka 

mengikuti apa yang dikerjakan oleh ulama’ dan para kyai yang dianggap 

sebagai suri tauladan. Sehingga perlu adanya penyuluan yang mendalam 

tentang hukum baik itu hukum Islam maupun hukum umum terutama 

hukum perkawinan. 

 

B. Nikah Paksa Karena Adat Titumbukne 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan  

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
36

 

Kawin paksa ini di Indonesia ini sudah dikenal sejak dahulu tapi 

pemahaman masyarakat masih beraneka ragam. Kawin paksa ini dilandasi 

oleh berbagai faktor, antara lain keinginan orang tua. Orang tua 

mengakawinkan secara paksa terhadap anaknya dengan alasan takut anaknya 

tidak dapat pendamping yang baik atau sesuai dengan yang diinginkan orang 

tuanya atau ingin mendekatkan kembali tali persaudaraan yang telah jauh. 

Perkawinan secara paksa juga bisa dilakukan oleh masyarakat karena orang 

tersebut telah melanggar hukum adat atau peraturan lingkungan. Maksudnya 

apabila masyarakat melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh 

kesepakatan bersama, seperti larangan untuk laki-laki bermain kerumah 
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perempuan pada malam hari, berdua-duaan ditempat yang sepi, kumpul kebo 

dan lain sebagainya. Istilah seperti ini dikenal dengan titumbukne oleh 

masyarakat kecamatan Mlarak. 

1. Pengertian Adat Titumbukne 

Makna dari adat ini adalah suatu peristiwa dimana apabila ada 

sepasang laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan didalam rumah atau 

tempat sepi dimana disitu ada indikasi untuk melakukan zina atau telah 

melebihi jam bertamu di malam hari akan ditangkap dan dinikahkan 

secara paksa oleh masyarakat atau didenda. Berikut adalah ungkapan dari 

bapak Syamsuri selaku sesepuh desa Mlarak mengungkapkan 

“Di desa Mlarak ini ada peraturan yang melarang sepasang 

laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan 

didalam rumah, bertamu pada malam hari melebihi jam bertamu, 

yang ada indikasi untuk orang tersebut melakukan perzinaan. 

Apalagi kalau sampai terbukti zina atau hamil, maka ditangkap dan 

disuruh nikah supaya menjaga nama baik masyarakat dan 

keluarga.”37
 

 

 Jika kita fahami dari pernyataan diatas, ada sebuah aturan yang 

melarang sepasang laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang dapat 

menyebabkan perzinaan, karena perzinaan tersebut sangat mencoreng 

nama baik keluarga dan masyarakat maka dari itu ditegakkanlah hukum 

tersebut. 

 Ungkapan diatas ditambahi juga oleh bapak Imam Mahdi selaku 

menantu dari bapak Syamsuri dan beliau juga mantan ketua Remaja desa 

Mlarak. 
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“Gini mas… di desa ini memang ada suatu peraturan 
semacam itu. Peraturan tersebut sudah ada dan dianut oleh 

masyarakat desa Mlarak sejak dulu tapi sejak tahun 2010 peraturan 

ini sudah dibuat menjadi bentuk tertulis dalam suatu rapat desa yang 

dihadiri oleh masyarakat dan disahkan oleh kepala desa. 

Didalamnya juga ada tanda tangan dari tokoh masyarakat yang 

diundang dan datang pada saat itu, serta disaksikan juga oleh 

Kapolsek Mlarak.”38
 

 

Dari pernyataan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa tradisi ini 

memang dulu hanya menjadi sebuah tradisi yang telah turun temurun 

dipatuhi oleh masyarakat desa Mlarak. Tetapi pada tahun 2010, hukum 

adat ini telah dibukukan dan mempunyai kekuatan hukum karena sudah 

sah berdasarkan kesepakatan bersama antara tokoh masyarakat dengan 

disaksikan oleh aparat penegak hukum. 

2. Sebab Dilaksanakannya Adat  Titumbukne 

a. Kumpul Kebo 

Istilah  kumpul kebo ini pasti sudah tidak asing lagi  ditelinga 

kita. Kumpul kebo adalah berkumpulnya sepasang laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim dalam satu rumah. Kumpul kebo atau 

kohabitasi adalah hidup bersama layaknya hubungan suami istri diluar 

pernikahan. Hubungan ini dilakukan dalam kurun waktu tak tentu 

hingga adakecocokan menuju pernikahan. Istilah yang asli dulunya 

adalah koempoel gebouw, dalam bahasa belandagobouw bermakna 

bangunan atau rumah. Jadi koempoel gebouw, berarti kumpul bersama 

dalam satu rumah. 

                                                           
38

Lihat Transkrip  03/1-W/ 17-III/2016 



45 
 

  

Menurut bapak Imam Pujiono, selaku ketua remaja dukuh III 

desa Siwalan, beliau mengungkapkan : 

“Kumpul kebo adalah tinggalnya sepasang laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim dalam satu rumah dalam waktu 

yang tak tentu. Bisa dalam kurun waktu yang lama atau hanya 

beberapa hari saja. Tapi jika disini apabila ada sepasang laki-

laki dan perempuan yang tinggal dalam satu rumah maka 

dilingkungan sini harus lapor dan kita selidiki. Jika disitu ada 

indikasi untuk melakukan  zina maka kami larang tapi jika 

tidak ada, contohnya seorang pembantu dan majikan, maka 

tidak masalah. Hanya perlu lapor kepada tokoh masyarakat 

saja, seperti kasun dan ketua RT.”39
 

 

Dari pemaparan diatas, terjadi perbedaan makna. Apabila 

dalam teori dijelaskan dalam waktu yang tak tentu tapi di kecamatan 

ini waktunya hanya hitungan hari. 

b. Bertamu Melebihi Jam berkunjung 

Adanya pergantian siang dan malam yang ada didunia ini pasti 

Allah punya rencana didalamnya, yaitu siang digunakan untuk bekerja 

dan beraktifitas sementara malam digunakan untuk santai dan 

beristirahat. Apabila kita ingin bertamu pastinya dilakukan pada jam 

aktivitas, seperti siang hari atau malam hari yang belum terlalu malam 

dan masih digunakan untuk sebagaian orang untuk aktivitas.Dalam 

suatu daerah pasti mempunya batasan-batasan waktu bertamu pada 

malam hari. Batas-batas tersebut  dimasing-masing daerah  pasti 

berbeda, seperti halnya di kecamatan Mlarak. Menurut bapak Edi 

Purwanto selaku kepala desa Mlarak. 
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“Untuk jam bertamu itu tidak ada batasan tapi apakah 

baik jika sudah malam dan waktunya istirahat kok masih main? 

Biasanya disini kalau sudah jam 10 malam masih ada tamu 

yang berkunjung dan tamu tersebut bukan tamu biasa, 

contohnya cowok maen kerumah cewek seperti itu, biasanya 

diingatkat terlebh dahulu oleh pemuda.”40
 

 

Dari pernyataan pak Edi diatas, terbukti tidak adanya jam 

patokan untuk bertamu tapi lebih menggunakan yang lazim dan baik 

dimata masyarakat. 

Didesa yang lain  yaitu desa Siwalan, ternyata tidak ada 

panduan atau batas bertamu. Tapi masyarakat disini menggunakan 

himbauan dari bapak kepala desa yang dahulu dan sudah diikuti sejak 

beberapa tahun ini. Berikut pernyataan bapak Imam Pujiono selaku 

ketua remaja Dukuh Siwalan III. 

“Mengenai batas orang bertamu, disini awalnya ikut 

himbauan yang sudah ada sejak dulu. Sebelum saya 

menjabatpun sudah ada patokan ini katanya dulu adalah 

himbauan dari  kepala desa. Disini batasannya jam setengah 11. 

Jika ada tamu yang bukan tamu biasa, maksudnya cowok maen 

kerumah cewek atau sebagainya, maka jika sudah sampai jam 

itu saya atau anggota yang lain mengingatkan dengan cara 

bertamu kerumahnya.”41
 

 

Dari kedua pernyataan diatas, mungkin sudah mewakili batas-

batas jam bertamu yang ada di kecamatan Mlarak. Kecamatan yang 

kecil dan letak antar masing-masing desa tidak jauh dan kondisi 

lingkungan yang sama tentunya tentang peraturan jam berkunjung 

atau bertamu sama dengan kedua pernyataan diatas. 
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c. Berzina 

Zina adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh sepasang 

laki-laki dan perempuan yang diantara mereka tidak terikat oleh suatu 

pernikahan.  

Bapak suryadi selaku modin desa Mlarak juga berpendapat 

bahwa : 

“Zina itu merupakan suatu yang tingkah laku yang 

sangat buruk seperti agama dan masyarakat melarangnya. Jika 

terjadi suatu perzinaan dan sampai hamil lalu melahirkan, 

kasian sang anak yang malu karna tidak punya ayah. Perbuatan 

ini juga mencoreng mana baik keluarga dan juga lingkungan. 

Baik itu lingkungan asal para pelakusendiri ataupun lingkungn 

tempat dilangsungkannya perbuatan zina tersebut.”42
 

 

Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwasannya 

perbuatan zina itu dibenci oleh masyarakat karena nama baik diri 

sendiri, keluarga dan lingkungan yang akan tercoreng jika perbuatan 

tersebut dilakukan. Maka wajar jika masyarakat menangkap sepasang 

laki-laki dan perempuan yang melakukan zina tersebut supaya 

perbuatan itu tidak dilakukan kembali. 

 

d. Hamil Diluar Nikah. 

Dijaman modern ini, peristiwa hamil diluar nikah tentunya 

sudah tidak asing lagi ditelinga kita.Yang dimaksud hamil diluar nikah 

adalah kehamilan yang terjadi diluar pernikahan, biasanya terjadi pada 

anak muda yang belum menikah. Adapun bila wanita yang hamil itu 
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dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka 

umumnya para ulama membolehkannya. 

3. Dasar Hukum. 

Dalam penerapannya, masing-masing desa mempunyai dasar 

hukum dalam pelaksanaan hukum adat ini. Walaupun sejak zaman dahulu, 

semua orang telah faham dan terikat oleh adat seperti ini,  tapi semakin 

berkembangnya zaman maka hukum pun juga semakin modern. Dalam 

menegakkan hukum, suatu hukum hendaknya mempunyai dasar hukum 

agar hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dapat berjalan 

dengan efektif ditengah-tengah masyarakat. 

Menurut bapak Syamsuri selaku sesepuh desa Mlarak 

mengungkapkan: 

“Di desa Mlarak ini ada peraturan yang melarang sepasang 

laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan 

didalam rumah, bertamu pada malam hari melebihi jam bertamu, 

yang ada indikasi untuk orang tersebut melakukan perzinaan. 

Apalagi kalau sampai terbukti zina atau hamil, maka ditangkap dan 

disuruh nikah supaya menjaga nama baik masyarakat dan 

keluarga.”43
 

 

Jika kita fahami dari pernyataan diatas, ada sebuah aturan yang 

melarang sepasang laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang dapat 

menyebabkan perzinaan, karena perzinaan tersebut sangat mencoreng 

mana baik keluarga dan masyarakat maka dari itu ditegakkanlah hukum 

tersebut. 

Ungkapan diatas ditambahi juga oleh bapak Imam Mahdi : 
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“Peraturan tersebut sudah ada dan dianut oleh masyarakat 

desa Mlarak sejak dulu tapi sejak tahun 2010 peraturan ini sudah 

dibuat menjadi bentuk tertulis dalam suatu rapat desa yang dihadiri 

oleh masyarakat dan disahkan oleh kepala desa. Didalamnya juga 

ada tanda tangan dari tokoh masyarakat yang diundang dan datang 

pada saat itu, serta disaksikan juga oleh Kapolsek Mlarak.”44
 

 

Penulis berhasil melakukan wawancara dengan tokoh desa yang 

lain, yaitu dengan bapak Roziq selaku kepala desa Siwalan. Beliau 

mengungkapkan : 

“Tentang adat titumbukne ya mas. Disini memang ada adat 

atau kepercayaan seperti itu, apabila seseorang terbukti sedang 

berdua-duaan ditempat sepi contohnya didalam rumah dimalam 

hari, atau yang paling banyak adalah bertamu melebihi jam 

bertamu malam hari dimana dicurigai akan menimbulkan 

perzinaan maka masyarakat sekitar itu menangkap dan memaksa 

pasangan tersebut untuk menikah. Supaya menjaga nama baik 

warga, lingkungan dan keluarga. Tapi semua itu diserahkan ke 

kelompok masyarakat masing-masing atau kumpulan. Biasanya 

juga diberi sanksi yaitu berupa  denda untuk membayar sejumlah 

uang atau barang untuk lingkungan tersebut, tapi desa tidak ikut 

campur dalam hal itu serta belun ada perdes yang mengatur.”45
 

 

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa di desa 

Siwalan ini memang ada sebuah adat seperti itu akan tetapi berbeda 

dengan yang di desa Mlarak. Didesa Mlarak peraturan ini sudah 

dibukukan dan disahkan serta mempunyai kekuatan hukum serta hukuman 

atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar konsisten. Akan tetapi 

didesa Siwalan belum ada. Hal tersebut yang menyebabkan tidak 

konsistennya suatu sanksi untuk yang melanggar. 

Dibeberapa desa yang lain, penulis tidak menemukan adanya suatu 

peraturan adat masyarakat yang telah dibukukan dan dilindungi 
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pemerintah seperti yang ada di desa Mlarak. Diberbagai desa yang ada di 

kecamatan ini, dasar hukum yang untuk adat ini belum dibukukan dan 

penjelasan dari masing-masing tokoh pun sama dengan yang dijabarkan 

oleh kepala desa Siwalan diatas. 

4. Proses Berlangsungnya Tradisi Titumbukne 

Dalam hukum adat, semua pelanggaran memiliki jenjang 

penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat. Di kecamatan 

Mlarak ini, apabila akan menyelesaikan suatu pelanggaran hukum adat 

pasti dimulai dengan dinasehati terlebih dahulu. Tahap kedua bersifat 

teguran. Apabila tetap melakukan maka baru ditangkap oleh masyarakat 

untuk ditegakkan hukum adat tersebut. 

Dikecamatan Mlarak ini terdapat beberapa cara untuk 

menyelesaikan masalah pelanggaran hukum adat. Seperti yang ada di desa 

Mlarak, bapak Imam Mahdi memaparkan : 

“Untuk penerapan hukum adat, cara penyelesaiannya disini 

mungkin sama dengan yang lain. Disini apabila terdapat warga 

yang bertamu pada malam hari dan telah melebihi waktu 

berkunjung, ada dari anggota remaja yang bertamu kesana untuk 

mengingatkan. Apabila himbauan kami tidak dihiraukan sampai 

jam 12 malam maka kami baru datang untuk menangkapnya. 

Apalagi jikalau terbukti sedang melakukan zina, langsung kami 

tangkap bersama masyarakat yang lain dan kami bawa kerumah 

perangkat, biasanya kerumah bapak Modin. Jika terbukti telah 

hamil, maka kami mendatangi rumah siperempuan dan bertanya 

siapa yang telah melakukannya, kami menyuruh untuk 

mendatangkan pihak laki-laki dan menyuruhnya menikah, lalu 

kami beri sanksi berupa pembayaran denda sesuai yang telah 

disepakati dalam peraturan.” 46
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Dari pemaparan diatas, untuk penegakan hukum bagi pelanggar 

masih menggunakan asas perdamaian. Terbukti masyarakat 

memperingatkan dahulu agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum 

dan supaya nama baik warga serta lingkungan tetap baik karena tidak ada 

yang melangarnya. 

Pendapat lain juga dipaparkan oleh bapak Imam Pujiono, beliau 

memaparkan : 

“ Proses penegakannya kalau disini sama dengan yang lain 

yaitu diingatkan terlebih dahulu. Jika tidak dihiraukan maka baru 

bertindak dengan mengerahkan anggota yang banyak, kami 

menangkap dan mengiringnya ketempat yang lapang dan disitu 

kami nasehati. Hanya dinasehati demi kebaikan dan tidak ada 

kekerasan disini. Setelah kami rasa cukup maka kami paparkan 

untuk sanksi yang dijatuhakan kepada mereka, biasanya berupa 

material bangunan agar dapat digunakan untuk memperbaiki jalan. 

Kami tidak mau kalau berupa uang karena menurut kami tidak 

baik. Dari dulu sanksinya berupa pembayaran material bangunan 

saja.
47

 

 

 

Dari kedua uraian diatas, sudah mewakili dari proses pelaksanaan 

penegakan hukum adat yang ada di kecamatan Mlarak ini. Karena 

dimasing-masing wilayah yang lain pasti lebih mengedepankan 

kebersamaan dan asas kekeuluargaan serta perdamaian untuk warganya. 

Disini penulis juga berhasil melakukan wawancara dengan seorang 

yang dulu terkena sanksi dikawinkan secara paksa oleh warga, beliau 

bernama Aji. Bapak Aji ini warga desa Siwalan yang tertangkap tangan 

sedang melakukan zina di desa Mlarak dengan seseorang perempuan yang 

berasal dari desa Ngrukem. Berikut ungkapan bliau : 
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“Saya dulu sekitar tahun 2009 di grebek oleh warga desa 

Mlarak. Saat saya sedang berduaan didalam rumah kakak saya 

tiba-tiba datang segerombolan orang remaja desa Mlarakdan 

mengarak saya. Saya diberi hukuman yaitu membayar pasir satu 

truk dan semen, setelah itu saya diantar kerumah kepala desa 

Siwalan dan warga desa Mlarak yang menangkap saya tersebut 

meminta kepada kepala desa Siwalan untuk menikahkan kami.”48
 

 

Melihat keterangan diatas, penulis kembali menemui bapak 

Imam Mahdi yang kebetulan pada saat terjadinya kasustersebut bliau 

masih menjabat sebagai ketua remaja dan ikut serta menangkapnya. 

“Terkait dengan kasus yang menimpa saudara Aji ya? 

Memang benar akan hal tersebut tapi dari kami hanya berusaha 

menjaga nama baik lingkungan maka dari itu kami menangkapnya. 

Kami memberi sanksi saja dan kami tidak bisa memaksa untuk 

menikahkan mereka karena status mereka yang bukan warga 

Mlarak melainkan orang asing.”49
 

 

Dan akhirnya Aji dan pasangannya dinikahkan di desa Siwalan 

dan Ngrukem sebagai daerah asal mereka. Desa Mlarak sudah tidak 

ikut campur lagi akan tetapi desa Mlarak hanya memberi sanksi yaitu 

membayar matrial bangunan seperti pasir dan semen seperti yang 

diungkapkan bapak Imam diatas. 

5. Tujuan Ditegakkannya Adat Titumbukne 

Dalam suatu proses penegakan hukum pasti ada suatu tujuan yang 

ingin dicapai dari tegaknya hukum tersebut. Penegakan adat titumbukne 

ini juga mempunya tujuan antara lain : 

a. Menjaga nama baik lingkungan 
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Seseorang yang terkena kasus penggrebekan atau dikenal 

dengan istilah titumbukne, pasti dia telah melanggar suatu hukum 

yang ada diwilayah tersebut. Biasanya karena zina atau perbuatan 

lain yang dapat mencemari nama baik lingkungan apabila kabar 

tersebut didengar oleh warga masyarakat daerah lain. Hal seperti ini 

diungkapkan oleh bapak Syamsuri : 

“Tujuan dari ditegakkan adat ini adalah untuk menjaga 

nama baik lingkungan. Karena apabila dilingkungan sini terdapat 

warganya yang melakukan hal seperti itu dan didengar oleh warga 

daerah yang lain, pasti nama baik wilayah ini akan tercemar.”50
 

 

b. Menimbulkan efek jera 

Apabila suatu ketika ada orang yang melanggar suatu adat 

diwilayah itu, maka masyarakat langsung menangkap dan 

memberikan sanksi kepada pelaku. Sanksi yang diberikan itu 

tergolong berat dan mengikat kepada pelaku. Hal ini dilakukan 

supaya menjadi patokan bagi semua warganya agar tidak 

mengulangi kesalahan yang sama serta kepada para pelaku  yang 

telah terkena sanksi tidak mengulangi lagi. Pendapat ini disampaikan 

oleh bapak Imam Mahdi sebagai berikut : 

“Setelah para pelaku ini terbukti melakukan pelanggaran, 

tidak kita diamkan dan langsung kami berikan sanksi. Dengan 

tujuan memberi pelajaran kepada sipelaku dan juga masyarakat 

yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.”51
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6. Deskripsi Dampak Atas terjadinya Kawin Paksa Karena Titumbukne di 

Kecamatan Mlarak 

Semua mahluk hidup yang ada didunia ini memang dicipkakan 

berpasang-pasangan, dengan tujuan untuk melestarikan keturunan agar 

populasinya didunia ini tidak punah. Seperti halnya manusia, ia tidak 

diciptakan sendiri akan tetapi diciptakan dengan pasangannya, seorang 

laki-laki dan seorang perempuan. Walaupun semua telah ditakdirkan oleh 

Allah atas pasangannya, akan tetapi dalam menjalani proses kehidupan, 

seseorang dibebaskan untuk memilih jodohnya masing-masih dangan 

tanpa paksaan dari pihak manapun. 

Setelah proses pencarian jodoh dan sudah menemukan yang pas, 

maka pasangan tersebut diperintahkan untuk menikah sesuai dengan 

hukum serta kerelaan dan tanpa paksaan dari orang tua, atau orang lain 

(masyarakat). Apabila suatu pernikahan tersebut dilaksanakan dengan 

paksaan, disini penulis menemukan akibat-akibat yang muncul dari kasus 

kawin paksa karena titumbukne di Kecamatan Mlarak. Dimana sejak dari 

awal mereka akan menikah ini sudah muncul masalah dengan warga 

sekitar yang menimbulkan diberikannya sanksi kepada mereka yaitu 

menikan yang berakhir dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

tetapi ada juga yang tetap berhubungan baik dalam satu keluarga sampai 

sekarang. 

a) Terhadap Keluarga 
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Seseorang yang terbukti dan telah ditangkap oleh masyarakat 

atau dikenal dengan istilah titumbukne pasti secara tidak langsung 

telah mengotori mana baik keluarga dimata masyarakat. Hal tersebut 

menyebabkan sebuah keluarga terutama orang tua malu dengan 

kelakuan anaknya, maka dari itu disini penulis berhasil melakukan 

wawancara dengan orang tua yang sempat mengusir anaknya karena 

dulu pernah tertangkap dan titumbukne oleh warga sekitar yang 

menyebabkan tercorengnya mana baik keluarga. Saat ini peneliti 

bertemu dengan seorang ibu yaitu bu Tuni. Beliau memaparkan : 

“Dulu sekitar 10 tahun yang lalu, anak ku Tyo itu 

titumbukne mas di desa Siwalan, dia ditangkap dan diarak 

serta saya diantar kerumah saya lalu saya didenda dan suruh 

menikahkan. Karena saya benci serta merasa malu anak 

saya saya usir dari rumah tetapi sebelum saya usir saya 

nikahkan dulu dengan pasangannya  tersebut yang berasal 

dari kota Trenggalek.”52
 

 

 Dilihat dari penjelasan ibu Tuni diatas, terbukti bahwa 

nama baik keluarga juga tercoteng dimata masyarakat maka karena 

kemarahan dan kebencian terhadap anaknya, akhirnya bliau menyuruh 

pergi dari rumah. 

b) Terhadap Lingkungan 

Dalam suatu kasus titumbukne ini adalah dilakukan oleh 

masyarakat suatu tempat dilakukannya hubungan tersebut. 

Ditegakkannya hukum seperti ini adalah untuk salah satunya untuk 

menjaga mana baik lingkungan, baik itu lingkungan tempat dilakukan 
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hubungan tersebut maupun desa asal pelaku sendiri. Hal semacam ini 

diungkapkan oleh ketua RT 3 RW 2 dukuh Gunungsari Mlarak bapak 

Nurhadi, beliau mengungkapkan : 

“Dulu di RT sini pernah menemui kasus seperti itu, 
yaitu kasus yang menimpa keluarga bapak Amat. Kami dari 

warga telah menagkap serta memberikan sanksi kepada 

keluarganya tetapi keluarga tersebut tidak mau membayar 

denda itu maka dari itu berdasarkan kesepakat warga, 

keluarga bapak Amat dikeluarkan serta tidak dianggap 

apabila ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

lingkup RT.”53
 

 

Apabila kita lihat dari penjelasan bapak Nurhadi diatas, terbukti 

lingkungan juga merasa maluapabila ada warganya yang melakukan 

suatu pelanggaran tersebut. 

c) Tidak Adanya Rasa Cinta dan Kurang Peduli Terhadap Keluarga 

Tidak adanya rasa cinta yang dimaksud disini adalah 

kurangnya rasa cinta yang tumbuh dalam keluarga hasil dari 

titumbukne ini, karena biasanya sepasang ini hanya untuk mencari 

kesenangan semata serta tidak atau tanpa rasa cinta. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Suryadi selaku Modin desa Mlarak. 

“Biasanya orang yang melakukan hal tersebut hanya 

untuk merasakan kenikmatan sementara, tidak didasari oleh 

rasa cinta. Biasanya tidak ingin menihani, apabila kejadian 

menikah itu biasanya kurang perhatian terhadap istri.”54
 

 

Dari pernyataan diatas, kaum perempuan lah yang menderita. 

Karena jika rasa cinta dan tanggung jawab tidak diberikan oleh 

seorang suami kepada istri maka keluarga tidak akan harmonis. 
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d) Memicu Adanya Perselingkuhan Sampai Perceraian 

Yang berbahaya dari sepasang suami istri adalah salah satu atau 

kedua belah pihak mencari cinta yang lain karena alasan bahwa 

mereka menikah itu tanpa rasa cinta atau karena menganggap telah 

menemukan seorang yang dianggap lebih menarik dari pasangannya. 

Disini kami melakukan wawancara dengan bapak Tukimun selaku 

modin Desa Siwalan, beliau mengungkapkan : 

“Kebanyakan dari keluarga akibat titumbukneadalah 

berakhir dengan perceraian, hanya sedikit yang bisa langgeng 

dan hidup rukun sampai tua. Mungkin dikarenakan dasar 

agama yang kurang karena jika agamanya kurang tidak 

mungkin mereka titumbukne.”55
 

 

Terbukti dasar agama yang kuat akan selalu membawa kita 

untuk hidup lebih baik serta tidak akan terjerumus kejurang yang salah. 

Dari hal ini tentunya dapat menjadi gambaran untuk setiap 

orang supaya berfikir lagi apabila mau melakukan segala sesuatu yang 

itu berhubungan dengan lawan jenisnya, baik itu hal bertamu maupun 

pertemanan. Dalam masyarakatpun juga alangkah baiknya jika suatu 

hukum yang telah ada dan dipatuhi sejak dahulu itu segara dibukukan 

agar menjadi suatu yang mempunya kekuatan hukum serta 

menimbulkan suatu keefektifan hukum yang berkembang 

dimasyarakat. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH PAKSA KERENA 

TITUMBUKNEDI KECAMATAN MLARAK  

 

A. Analisa Penyebab Terjadinya Nikah Paksa 

Pernikahan merupakan suatu yang sakral dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan dalam membangun suatu keluarga yang harmonis, abadi, sakinah, 

mawaddah dan rah}mah serta menghalalkan hubungan suami istri guna untuk 

meneruskan keturunan, sehingga dalam pernikahan tersebut harus didasari 

rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak (calon suami istri). Karena rasa 

cinta dan kerelaan mereka (calon suami istri) sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan rumah tangga yang akan mereka (calon suami istri) jalani. 

Menurut fikih nikah atau kawin paksa merupakan salah satu fenomena 

sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan tersebut 

untuk menjalankan perkawinan, tentu ini merupakan gejala sosial yang timbul 

ditengah-tengah masyarakat. 

Di kecamatan Mlarak ini penyebab terjadinya praktik kawin paksa 

yang dikenal dengan adat titumbukne atau paksaan Yang Timbut Dari 

Masyarakat.Paksaan yang timbul dari masyarakat ini karena mereka (calon 

pasangan suami istri) telah melanggar suatu peraturan adat setempat yang 

telah dibuat dan disepakati bersama seperti larangan berduaan ditempat yang 

sepi, larangan bertamu melebihi jam bertamu, larangan kumpul kebo dan juga 

larangan berzina. 
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Dari kedua penyebab diatas dan apabila kita lihat dari sudut pandang 

fikih memang seorang ayah atau orang tua mempunyaihak untuk 

mengawinkan anaknya karena anak merupakan tanggung jawab yang 

diberikan oleh Allah dan akan diminta pertanggung jawabannya besok di 

akhirat. 

Dasar persyariatan nikah adalah al-Qur’an, al-Sunnah dan 

ijma’.Namun sebagaian ulama’ berpendapat hukum asal melakukan 

perkawinan adalah mubah (boleh).Hukum tersebut bisa berubah menjadi 

sunah, wajib, halal, makruh tergantung kepada illat hukum. 

1. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari segi 

pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan 

untuk nikah dan sudah mempunya penghasilan yang tetap. 

2. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi 

jasmaninya telah dewasa dan mempunyai penghasilan yang tetap serta ia 

sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila tidak menikah 

dikhawatirkan terjerumus terhadap perbuatan zina. 

3. Hukum nikah menjadi makruh apabila seorang secara jasmani dan umur 

telah cukup walaupun belum terlalu mendesak. Tapi belum mempunyai 

penghasilan tetap sehingga tetap sehingga bila ia kawin akan membawa 

kesensaraan hidup bagi anak istrinya. 
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4. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita 

dengan maksud untuk menganiaya atau mengolok-olok atau untuk 

membalas dendam.
56

 

  Melihat dari fenomena yang ada di kecamatan Mlarak, sepasang laki-laki 

dan perempuan yang telah ditangkap karena terbukti melanggar suatu hukum 

adat itu boleh dinikahkan dan hukumnya bisa menjadi wajib dengan syarat 

tidak melanggar poin 4 seperti yang ada di atas yaitu tidak melanggar aturan 

syara’ dan hukum Islam.Terkait dengan pasangan yang ditangkap saat 

melakukan zina atau telah terbukti hamil diluar nikah, hukum untuk 

menikahkan mereka menjadi wajib karena dengan tujuan supaya laki-laki yang 

menghamilinya mau bertanggung jawab dan juga supaya anak yang dikandung 

lahir dengan adanya ayah walaupun itu hamil diluar nikah.   

  Jika kita melihat dari sudut pandang Maqashid al-Syari’ah yang  tujuan 

umum pemberlakuan syari’at adalah memakmurkan kehidupan di bumi, 

menjaga ketertiban didalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan 

alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, 

berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan 

penghuni bumi.
57

 Didalam Maqashid al-Syari’ah terdapat 5 hal yang harus 

kita jaga yaitu menjaga agama, menjaga kelangsungan hidup, menjaga garis 

keturunan, menjaga harta benda, menjaga akal (intelektual) 

2. Menjaga Agama 

                                                           
56
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Ilmu,2011), 12. 
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Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, Tafsir Maqashidi (Kajian Tematik 
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  Yang dimaksud menjaga agama disini adalah setiap tingkah laku 

manusia harus tidak boleh mencela dan merendahkan agama. Apabila ada 

seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan maka ingatkan dengan 

cara yang baik. Firman Allah SWT 

 
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(Q.S. al-
Nahl; 125). 

 

 Menjaga nama baik agama ini juga termasuk tujuan dari 

ditegakkannya adat titumbukne. Dalam proses penegakan hukum adat yang 

terjadi di kecamatan Mlarak juga mengedepankan rasa kekeluargaan yaitu 

dengan cara mengingatkan setiap warganya yang akan melakukan 

pelanggaran maka dari itu dapat diambil kesimpulan kasus yang terjadi di 

kecamatan Mlarak ini tidak melanggar dari  hukum Islam. 

 

 

3. Menjaga Kelangsungan Hidup 

  Sikap damai yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para 

pelanggar hukum ini adalah merupakah suatu cara untuk menghidari 

terjadinya kasus kekerasan atau main hakim sendiri yang dapat dilakukan 

oleh warga kepada warganya karena Islam menawarkan berbagai cara 
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untuk menjaga kelangsungan hidup. Secara umum ada dua metode, 

adakalanya dengan mengusahakan wujudnya kehidupan, cara lain adalah 

dengan upaya mempertahankan kehidupan.
58

 

 Kedua cara tersebut juga dianut dalam penegakan adattitumbukne 

karena tujuan dari penegakan ini salah satunya untuk mempertahankan 

kehidupan manusia supaya populasi tidak punah. 

4. Menjaga Garis Keturunan 

  Menjaga keturunan adalah sebuah langkah sebuah langkah dalam 

menjaga kelangsungan regenerasi manusia dimuka bumi melalui 

reproduksi.Kehadiran Islam tidak memberatkan umat manusia dengan 

membinasakan gejolak nafsu yang dimiliki kaum pria maupun wanita, 

melainkan hanya menerbitkan praktik pernikahan yang pada masa pra 

Islam telah berlaku.
59

 

  Apabila dilihat dari pengertian diatas, adat nikah paksa yang 

dilaksanakan di kecamatan Mlarak ini senantiasa ingin menjaga garis 

keturunan. Karena apabila terjadi perzinaan dan hamil dan tidak segera 

dinikahkan maka dikhawatirkan silaki-laki akan kabur dan nasib anak 

dalam kandungan itu tidak mempunyai ayah asli. 

5. Menjaga Harta Benda 

  Semua orang pasti membutuhkan harta.Islam memperbolehkan 

setiap manusia memiliki asset pribadi.Tidak ada larangan dari agama 

untuk menjadi orang kaya.Mengenai urgensi harta, agama sampai 
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mengatur sedemikian rupa baik dalam urusan pengembangan, penjagaan 

dan pengalokasian. Firman Allah SWT 





 

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” 
(Q. S. al-Israa 27). 

 

 Apabila kita hubungan dengan hukum adat diatas, sangat sia-sia 

apabila harta benda yang kita miliki digunakan untuk membayar denda 

akibat dari pelanggaran yang dilakukan. 

6. Menjaga Akal 

Akal memiliki urgensitas yang sangat besar, merupakan tempat 

bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengannya manusia 

dimuliakan, menggauli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga 

bersedia menjalankan amanat sebagai khalifah Allah dimuka bumi. 

Apabila dihubungkan dengan adat diatas, Allah menyuruh manusia selalu 

menggunakan akal dalam hal apapun agar tidak melanggar segala aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah maupun yang dibuat oleh manusia 

sendiri. Penjagaan terhadap akal juga dapat dilakukan dengan cara 

menikahkan sepasang laki-laki dan perempuan yang telah berzina karena 

ikut campurnya masyarakat lebih kuat untuk menekan suami agar mau 

bertanggung jawab kepada wanita yang telah ia hamili karena tidak sedikit 
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orang yang hamil di luar nikah  itu menjadi depresi atau stress akibat ulang 

laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. 

 

B. Analisis Dampak Dari Kawin Paksa 

Dari beberapa kasus nikah paksa karena titumbukne di kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo, penulis mengemukakan dampak dari kasus 

kawin paksa yang terjadi antara lain : 

2. Terhadap Lingkungan dan keluarga. 

Dalam suatu kasus titumbukne ini adalah dilakukan oleh 

masyarakat suatu tempat dilakukannya hubungan tersebut. Ditegakkannya 

hukum seperti ini adalah untuk menjaga nama baik lingkungan, baik itu 

lingkungan tempat dilakukan hubungan tersebut maupun desa asal pelaku 

sendiri. Lingkungan juga merasa malu dan nama baik lingkungan juga 

tercemar apabila ada warganya yang melakukan suatu pelanggaran 

tersebut. Maka dari itu, lingkungan akan memberikan sanksi kepada 

pelaku atau keluarganya, biasanya berupa denda sampai dikeluarkan dari 

anggota lingkungan bahkan desa.  

Maka dari itu, apa yag dilakukan oleh warga untuk menegakan 

hukum  tidak salah karena bertujuan baik yaitu untuk menjaga nama baik 

warganya terutama wilayah atau desa masing-masing dan hal ini pun tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Nama baik keluarga pun juga akan 

terjaga akibat ditegakkannya adat ini. 

3. Tidak Adanya Rasa Cinta dan Kurang Peduli Terhadap Suami atau Istri. 
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Tidak adanya rasa cinta yang dimaksud disini adalah kurangnya 

rasa cinta yang tumbuh dalam keluarga hasil dari titumbukne ini, karena 

biasanya sepasang pria dan wanita ini hanya untuk mencari kesenangan 

semata serta tidak atau tanpa rasa cinta. 

4. Memicu Adanya Perselingkuhan Sampai Perceraian. 

Yang berbahaya dari sepasang suami istri adalah salah satu atau 

kedua belah pihak mencari cinta yang lain karena alasan bahwa mereka 

menikah itu tanpa rasa cinta atau karena menganggap telah menemukan 

seorang yang dianggap lebih menarik dari pasangannya. 

Walaupun penegakan adat tittumbukne ini sudah lama dilakukan 

dan memberifungsi yang banyak kepada lingkungan untuk menjaga nama 

baik agama, keluarga, lingkungan dan lain sebagainya,tetapi hal tersebut 

juga membuat nama baik pelaku dan keluarganya tercemar dimata 

masyarakat. Maka supaya semua berjalan dengan baik, hukum tetap 

ditegakkan, nama baik agama, negara dan keluarga tetap terjaga dengan 

baik serta nama baik anggota masyarakat atau pelaku tetap bersih harus 

mematuhi semua hukum yang ada dan berkembang dimasyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasilpenelitian sebagaimana telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan: 

1. Penyebab ditegakkannya adat titumbukne yang ada di kecamatan Mlarak 

kabupaten Ponorogo adalah karena faktor berikut: 

a. Faktor keagamaan: setiap tingkah laku manusia di muka bumi harus 

berpedoman pada tuntunan agama, tidak boleh melakukan segala 

tindakan yang merendahkan dan juga melakukan hal-hal yang dilarang 

oleh agama. Istilahinidalammaqashidsyari’ahdikenaldenganhifdz ad-

Din. 

b. Faktor menjaga nama baik lingkungan: masyarakat menganggap 

tingkah laku yang dilakukan oleh orang tersebut tidak hanya 

berdampak terhadap pencemaran nama baik pelaku secara individu 

tetapi juga berpengaruh terhadap orang lain dan juga lingkungan. 

Perilaku-perilaku yang menyebabkan seseorang tersebut dikenakan 

sanksi adalah perilaku yang berdampak besar antara lain: kumpul 

kebo, zina, dan hamil di luar nikah, karena perilaku tersebut 

berseberangan dengan tuntunan agama atau dalam maqashid syaria’ah 

disebut dengan hifdz al-ard. 

2. Ditegakkannya tradisi ini berdampak pada dua hal, yaitu: 
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a. Terhadap lingkungan: masyarakat yang melanggar tradisi ini secara 

langsung telah mengotori nama baik lingkungan, maka dari itu 

lingkungan bisa saja memberi sanksi berupa dikeluarkannya anggota 

masyarakat tersebut dan tidak diakui oleh lingkungan. 

b. Terhadap keluarga: pelaku  yang dikenai sanksi nikah paksa biasanya 

tidak didasari dengan rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak, maka 

dari itu bisa muncul berbagai hal antara lain: perselisihan, kekerasan, 

perselingkuhan dan perceraian dalam rumah tangganya. Akan tetapi 

ada juga yang hidup bahagia dalam rumah tangganya. 

B. Saran 

1. Hendaknyaapabilasudahadaadat yang 

telahdipatuhidandipercayaiolehmasyarakattersebutmakasegeradisahkan

menjadisuatuperaturan yang tertulis, agar 

memilikikekuatanhukumtetapdansanksi yang 

diberikankepadaparapelanggarnyabersifatrelevan. 

2. Seharusnyamasyarakatmaupunpemerinntahlebihmengetahuiakanhakikat

pernikahanatauhukumpositif. 

Pemerintahdapatmemberikanpenyuluhanatausosialisasikepadamasyaraka

t yang sebagaianbesarbelumfaham. 

3. Bagimasyarakathendaknyaselalumematuhisuatuperaturan yang 

telahadadandisepakatibersama. 

 


