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BUKU AJAR leh : Anwar Sadat, S,Ag.M.Hum Dra. Syarifah MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT BATAK MUSLIM TAPANULI SELATAN PENYUSUN: Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag, M.Hum UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH April, 2018 
RINGKASAN Buku ajar ini merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama dalam bidang penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur pada masyarakat batak muslim Tapanuli Selatan, yang digunakan sebagai bekal teoritis dalam melakukan penyelesaian sengketa perkawinan di tengah-tengah masyarakat, atau bekal teoritis dalam mengurangi jumlah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Buku ajar ini memuat tentang model penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur pada masyarakat batak muslim Tapanuli Selatan dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat, sehingga tercipta materi hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) dan perasaan hukum (rechtsgevool) masyarakat. 

Rujukan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian sengketa perkawinan melalui pranata Tutur pada masyarakat batak muslim Tapanuli Selatan sangat diperlukan dalam upaya pembaharuan dan pengembangan peraturan nasional yang digali dari pandangan hidup masyarakat (value system) yang bisa dimanfaatkan dan diterapkan di daerah lain di Indonesia. 

Materi yang terkandung dalam buku ajar ini adalah selain dari hasil analisis terhadap data lapangan penelitian, juga merupakan hasil anlisis terhadap segala instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa perkawinan. Dalam buku ajar ini telah dijelaskan tentang adannya kesinkronan, keterpaduan dan koordinasi di antara semua instrumen peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa perkawinan yang ada, baik yang diproduk oleh pemerintah pusat dan daerah Tingkat I Sumatera Utara maupun produk Hukum Islam dan hukum masyarakat adat batak. 

Jauh sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang Penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia ternyata masyarakat adat batak telah memiliki aturan tersendiri dalam melakukan penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur pada masyarakat batak muslim Tapanuli Selatan. Aturan adat batak ini telah mengatur tentang: a) Tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan, b) Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan penyelesaian sengketa perkawinan, c) Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan timbulnya sengketa perkawinan, d) Aturan tersirat dalam masyarakat adat batak tentang penyelesaian sengketa perkawinan, e) Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan, dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat. 

PRAKATA Sungguh merupakan kesyukuran yang tiada terhingga dihaturkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, nur ilmu, nikmat dan hidayahNya penulisan buku ajar ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Shalawat beriring salam disampaikan kepada penghulu sekalian nabi dan rasul, yaitu Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari alam kegelapan menuju alam ilmu pengetahuan, alam penuh petunjuk dan hidayah dari Allah SWT sebagaimana yang dirasakan sekarang ini. 

Diterbitkannya buku ajar tentang model penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur pada masyarakat batak muslim Tapanuli Selatan ini adalah selain sebagai buku pegangan mahasiswa, buku ini juga dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan ilmiah yang dimanfaatkan masyarakat, terutama bagi pasangan suami isteri untuk melakukan penyelesaian sengketa perkawinan secara adil, arif dan bijaksanan, tanpa harus berujung pada perceraian di tengah-tengah masyarakat, setidaknya dengan membaca buku ini akan dapat meredam dan mengendalikan segala bentuk tindakan yang dapat merusak ikatan perkawinan yang kokoh yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Serlain itu, dengan membaca buku ini juga akan dapat menambah wawasan dalam melakukan penyelesaian sengketa perkawian, setidaknya akan dapat mengurangi jumlah kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tengah-tengah masyarakat. Buku ajar ini sangat penting untuk dibaca, karena di dalamnya dimuat tentang: a) Tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan, b) Strategi yang diterapkan tokoh adat dalam melakukan penyelesaian sengketa perkawinan, c) Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan timbulnya sengketa perkawinan, d) Aturan tersirat dalam masyarakat adat batak tentang penyelesaian sengketa perkawinan, e) Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan, dengan mekanisme pengendalian dan pengawasannya bertumpu pada kondisi dan potensi masyarakat adat setempat. 

Semuanya ini menjadi pengetahuan yang berharga yang digunakan untuk melakukan penyelesaian sengketa perkawinan. Penulis sangat menyadari tingkat kedangkalan analisis setiap pokok bahasan yang tersusun dalam buku ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan penerbitan buku ajar ini pada masa mendatang. 

Penulis bermohon kepada Allah semoga buku ini bisa bermanfaat bagi penulis, kalangan legislatif, pemerintah, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Medan, April 2018 Penulis, (Anwar Sadat Harahap) DAFTAR ISI RINGKASAN i PRAKATA ii DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL viii DAFATR GAMBAR ix DAFTAR GLOSSARY x PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xvii BAB I. PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Tujuan Penulisan 4 Kegunaan Penulisan 4 Fokus Penulisan 5 BAB II. 

TEORI PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 7 Teori Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam 9 `Urf 9 Maslahah 11 Teori Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Positif 15 Alternative Dispute Resolution (ADR) 15 Pluralisme Hukum 21 Hukum Adat/Kebiasaan 26 BAB III. TUTUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT BATAK MUSLIM TAPANULI BAGIAN SELATAN 28 Tutur Menurut Hukum Islam 29 Tutur Menurut Pranata Tutur pada Masyarakat Adat Batak 32 Jenis Tutur 35 Pengaruh Tutur Terhadap Perkawinan 36 Jenis Tutur yang Tidak Boleh Dinikahi 38 Jenis Tutur yang Boleh Dinikahi 39 BAB IV. 

PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT BATAK MUSLIM 42 Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam 43 Memberi Nasehat dengan Penuh Kebijaksanaan 43 Pisah Ranjang untuk Sementara Waktu 44 Memukul yang Tidak Menyakitkan 45 Mengadakan Perdamaian 46 Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan 60 Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 60 Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 60 Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 61 4. 

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 61 5. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 61 6. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Peraturan Mahkamah Agung 63 Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Pranata Tutur 66 BAB V JENIS SENGKETA PERKAWINAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT BATAK MUSLIM TAPANULI BAGIAN SELATAN 74 Jenis Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam 74 Nusyuz 75 Syiqaq 78 Khuluk 79 Fasahk 84 Ilaa 86 Zhihar 88 Li`an 88 Thalaq 89 Jenis Sengketa Perkawinan Menurut Pranata Tutur pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli B agian Selatan 92 1. Sengketa Kawin Sumbang/Rompak Tutur 92 2. Sengketa Kawin Sopar (tidak sesuai dengan Tutur) 93 3. Sengketa Kawin Mangalakkai (kawin melangkahi) 94 4. 

Sengketa Kawin yang Ditarik Paksa 95 5. Sengketa Perkawinan yang Ditinggalkan di Tengah Jalan 96 BAB VI PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT ADAT BATAK 116 BAB VII ADAT BUDAYA MASYARAKAT BATAK MUSLIM DI TAPANULI BAGIAN SELATAN 137 Dalihan na Tolu 138 Tutur Masyarakat Adat Batak 147 Marga 159 Martahi 165 Mangupa 167 Horja Margondang 171 Mebat 179 Manjae 180 BAB VII. KESIMPULAN 183 DAFTAR PUSTAKA 194 DAFTAR TABEL No. 

Tabel _Uraian _Halaman _ _1 _Kelompok Tutur dalam Masyarakat Dalihan na Tolu _29 _ _2 _Istilah Partuturon dalam Al Qur`an Menyangkut Larangan Perkawinan _30 _ _3 _Istilah Partuturon dalam Al Qur`an Menyangkut Pembagian Warisan _30 _ _4 _Tutur dari Garis Hubungan Darah _31 _ _5 _Tutur dari garis Hubungan Susuan _31 _ _6 _Tutur dari garis Hubungan Semenda _31 _ _7 _Jawaban Responden Tentang Tingkat Perkawinan Yang Baik _34 _ _8 _Data perbandingan Penggunaan Pranata Tutur dengan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 – 2016 _100 _ _9 _Data Perbandingan Penggunaan Pranata Tutur dengan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 – 2016 _101 _ _10 _Data Perbandingan Penggunaan Pranata Tutur dengan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim di di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 – 2016. 

_101 _ _11 _Fisosofi Masyarakat Batak dalam Menyelesaikan Sengketa _111 _ _12 _Jenis Tutur yang Terkandung dalam Mora _109 _ _13 _Jenis Tutur yang Terkandung dalam Anak Boru _110 _ _14 _Jenis Tutur yang Terkandung dalam Kahanggi _111 _ _15 _Jenis Kegiatan Adat yang Diselenggarakan Dalam Acara Siriaon _113 _ _16 _Sifat Penyelesaian Sengketa dan Jenis Sengketanya _134 _ _17 _Jawaban Responden Tentang Tingkat Perkawinan Yang Baik _149 _ _18 _Kelompok Tutur dalam Masyarakat Dalihan na Tolu _151 _ _19 _Istilah Partuturon dalam Al Qur`an Menyangkut Larangan Perkawinan _153 _ _20 _Istilah Partuturon dalam Al Qur`an Menyangkut Pembagian Warisan _153 _ _21 _Tutur dari Garis Hubungan Darah _154 _ _22 _Tutur dari Garis Hubungan Susuan _154 _ _23 _Tutur dari Garis Hubungan Semenda _155 _ _24 _Data Tentang Jumlah Pernikahan dengan Orang yang Semarga dan Orang yang Tidak Semarga _164 _ _ DAFTAR GAMBAR No _Jenis Gambar _Halaman _ _1 _Kedua mempelai sedang diupah-upah oleh pihak harajaon, hatobangon dan masyarakat adat Dalihan na Tolu _38 _ _2 _Pihak Harajaon Melaksanakan Acara Adat di Atas Nacar _39 _ _ GLOSSRY No _Nama-nama Istilah _Arti _ _1 _Abit Godang _Kain adapt yang terbuat dari tenunan khas batak yang bentuknya seperti kain panjang dan tebal dan berwarna-warni. 

_ _2 _Anak Boru _Seluruh keluarga dari pihak menantu _ _3 _Anduri _Suatu tempat upah-upah yang terbuat dari anyaman bambu yang berntuk bulat seperti talam dan juga berbentuk segi empat. _ _4 _Bulung ujung payahan ni pangupa _ujung daun pisang peletakan isi upa-upa _ _5 _Boru Marbagas _Boru Marbagas adalah perempuan yang akan berangkat meninggalkan rumahnya untuk menikah dengan pria idamannya. 

_ _6 _Burangir _Burangir adalah daun sirih yang dijadikan sebagai alat utama dalam adat sebagai kata pembuka dimulainya suatu acara adat dan sekaligus sebagai sarana dalam menyampaikan hajat dan keinginan pihak yang membawa burangir itu sendiri. _ _7 _Dalihan na Tolu _Dalihan artinya “tungku”. Na artinya “yang”, Tolu artinya “tiga”. 

Jadi Dalihan na Tolu artinya “tungku yang berkaki tiga”, yakni tiga buah batu yang dipakai sebagai landasan atau tumpuan periuk untuk memasak. Jadi yang dimaksud dengan Dalihan na Tolu adalah suatu lembaga adat kemasyarakatan yang merupakan suatu kesatuan dari seluruh masyarakat yang memiliki aturan adat tersendiri dalam mengatur berbagai sendi kehidupan yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mengatasi berbagai benturan hak dan kewajiban. 

_ _8 _Dibondarkon _Dibondarkan artinya ia tidak lagi diikutkan dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat. Ia dianggap sudah tidak termasuk sebagai anggota masyarakat adat. _ _9 _Digorukkon _Digorukkon artinya dikuncikan. Yang dimaksud disini adalah penjara bawah tanah yang pintu dan kuncinya di atas. 

_ _10 _Domu ni Tahi _Kesamaan pendapat atau memufakatan atau kesepakatan bersama _ _11 _Ende _Lagu atau nyayian _ _12 _Gondang _Suatu alat musik berupa gendang yang terbuat dari kayu yang bulat dan di salah satu lobangnya ditutup dengan kulit kerbau, lembu atau kambing. Gendang ini biasanya dimainkan pada acara horja margondang atau menyambut tamu kehormatan. 

_ _13 _Gorga _Seni ukir _ _14 _Pisang Raut _Pisang Rahut adalah Anak Bori dari Anak Boru, artinya Anak Boru dari Mora memiliki Anak Boru lagi. _ _15 _Tumbaga Holing _Suatu tatanan hukum yang bentuknya tidak tertulis tapi dapat dibaca dan diamalkan oleh masyarakat. _ _16 _Hambeng _Kambing _ _17 _Hapattunon _Seni sastra bahasa _ _18 _Harajaon _Harajaon adalah raja adat atau keturunannya yang masih hidup. 

_ _19 _Haroan parumaen _Kedatangan menantu perempuan _ _20 _Hatobangon _Hatobangon adalah para pengetua adat yang ada dalam perkampungannya. _ _21 _Hasaya ni Pangupa _Semua perangkat yang dibutuhkan dan dipergunakan adalam acara mangupa. _ _22 _Horbo _Kerbau _ _23 _Horja _Horja adalah suatu jenis pesta perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. 

Jenis horja tesebut bermacam-macam, yakni: Horja Margondang (pesta perkawinan yang dilangsungkan dengan diiringi oleh musik gondang/musik adat, Horja Sadari yakni suatu pesta perkawinan yang dilangsungkan dengan hanya menaikan pengantin di sebuah singgasana di halam rumah saja. Peristiawa semacam ini dinamakan dengan naik nacar, kemuadian Horja Biasa yakni suatu pesta perkawinan yang dilangsungkan dengan hanya menyembeliah seekor kambing sekedar untuk mengundang makan para Harajaon, hatobangon dan perwakilan masyarakat Dalihan na Tulu yang ada di kampong dimana calon mempelai laki-laki bertempat tinggal). _ _24 _Horja margondang _Suatu pesta pernikahan yang diselenggarakan dengan hiburan utamanya memakai gondang. 

Biasanya pesta ini diselenggarakan 1- 3 hari dengan memotong kerbau atau lembu. _ _25 _Horja Boru _Horja Boru adalah suatu pesta perkawinan di rumah mempelai perempuan dimana saat setelah selesainya pesta pernikahan mempelai perempuan langsung dibawa ke rumah atau ke kampong mempelai laki-laki _ _26 _Indahan na didimpu _Nasi yang dihimpu/dikumpul _ _27 _Itak _Itak adalah suatu jenis makanan adat masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan yang terbuat dari tepung dan gula, kemudian dibungkus di dalam daun untuk dikukus sampai matang. 

Jenis makanan ini merupakan makanan adat yang mesti dibawa dalam setiap acara-acra adat sebagai lambang kemurahan hati dan penghormatan kepada tuan rumah yang hendak dituju. _ _28 _Itak Pohul-pohul _Itak Pohul-pohul adalah tepung campur kelapa parut dan gula merah yang diiris, diaduk dengan air, kemudian dikepal pakai tangan, lalu dibungkus untuk direbus. _ _29 _Ingot-ingot _Ingot-ingot artinya memberikan sesuatu kepada para hadirin yang hadir. 

Pemberian tersebut bias berbentuk Ulos, kain sarung, uang dan lainnya. _ _30 _Kahanggi _Seluruh keluarga yang memiliki silsilah darah yang sama beserta keluarga dan keturunannya _ _31 _Kawin sopar _Kawin tidak sesuai dengan Tutur _ _32 _Kawin Mangalakkai _Kawin melangkahi adek atau melangkahi abang/kakak. 

_ _33 _Kawin Semarga _Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berasal dari marga yang sama. _ _34 _Lombu _Lembu _ _35 _Luat _Luat adalah suatu wilayah kekuasaan kerajaan tertentu di wilayah Tapanuli Bagian selatan. Luat ini biasanya memiliki luar wilayah lebih dari 5 kecamatan dan hanya ditentukan berdasarkan kekuasaan wilayah kerajaan pada jaman penjajahan belanda dahulu. 

_ _36 _Mangupa _Magupa ialah mempersembahkan dengan cara tertentu sesuatu upa-upa kepada orang tertentu dengan maksud agar orang yang diupah-upahi itu memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. _ _37 _Manjae _manjae ini dilaksanakan jauh sebelum ada hal-hal yang kurang baik di anatar mereka. Ini suatu kebijaksanaan yang sangat luar bisa dalam pengembangan dan pembinaan keluarga baru yang berdasarkan Dalihan na Tolu di bona bulu. 

_ _38 _Manuk _Ayam _ _39 _Marga _Marga adalah suatu gelar kehormatan berdasarkan silsilah keturunan darah yang diwariskan dari nenek moyang, seperti marga harahap, marga siregar, marga nasution, marga hasibuan, marga simanjuntak, marga Hutauruk dan lain-lain. Marga merupakan pengelompokan masyarakat batak yang bertujuan untuk mengatur perkawinan, sehingga keturunan dapat bertambah baik. 

Untuk menghindarkan jangan terjadi perkawinan seketurunan, mereka membuat masyarakat berkelompok dalam marga. _ _40 _Martahi _Martahi adalah sejenis rapat adapt atau musyawarah masyarakat adat Dalihan na Tolu dalam rangka memusyawarahkan tentang pelaksanaan acara yang bersifat siriaon maupun yang bersifat siluluton dan juga dalam rangka upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat. 

_ _41 _Mebat _Mebat atau dikenal juga dengan istilah marulak hari adalah kunjungan pertama pengantin baru lelaki dan pengantin perempuan beserta orang tuanya dan keluarga dekat lainnya ke rumah mora nya, yakni orang tua dari pengantin baru perempuan _ _42 _Mora _Seluruh keluarga dari pihak Istri _ _43 _Mora ni mora _Keluarga dari moranya mora _ _44 _Pangir _Air yang sudah dicampur berbagai ramuan daun, seperti bunga, daun sirih dan lainnya. 

_ _45 _Parsaudonan _Parsaudonan adalah suatu perkumpulan masyarakat yang didasari oleh kedekatan keturunan berdasarkan silsilah darah dan ikatan perkawinan. _ _46 _Pira _Telor _ _47 _Pisang Raut _Seluruh keluarga dari menantunya menantu _ _48 _Raja Pamusuk _Raja Pamusuk adalah raja di dalam suatu perkampungan yang terkait dengan sejarah keberadaan kampong itu. Semua kerabat pendiri kampong dinamakan dengan Raja Pamusuk. 

_ _49 _Raja Panusunan Bulung _Raja Panusunan Bulung adalah Raja yang berasal dari tempat suatu pekerjaan dilaksanakan atau dimana tempat sengketa terjadi. _ _50 _Raja Torbing Balok _Raja Torbing Balok adalah Raja yang berasal dari daerah lain/luat lain yang bertetangga dengan daerah/luat dimana tempat pekerjaan dilangsungkan atau dimana tempat sengketa terjadi. 

_ _51 _Sambong _Panci _ _52 _Sappal Dila _Sappal Dila adalah suatu jenis hukuman yang menuntut pelakunya untuk memotong sesokor kambing atau kerbau/lembu dengan mengundang makan orang sekampung untuk melakukan permintaan maaf di muka Harajaon, Hatobangon, ulma dan masyarakat adapt Dalihan na Tolu. _ _53 _Sasagun _Sasagun adalah makanan yang terbuat dari tepung dicampur gula yang dimasak di atas kuali tanpa menggunakan air. 

_ _54 _Sira _Garam _ _55 _Suhut Sihabolonan _Suhut Sihabolonan adalah keluarga tuan rumah yang mengadakan pesta. _ _56 _Sopo Godang _Sopo Godang artinya rumah besar atau rumah adat yang dijadikan sebagai tempat rapat adat termasuk sebagai tempat mahkamah persidangan adat. _ _57 _ _ _ _58 _Ulu Balang _Ulu Balang ini diartikan jaman dahulu sebagai pengawal raja atau algojo yang tugasnya melaksanakan dan menegakkan segala keputusan dari hatobangon dan raja. 

_ _59 _Utte Mukkur _Jeruk Purut _ _60 _Santan pamorgo-morgoi _Santan pamorgo-morgoi ertinya santan yang terbuat dari perasan kelapa yang dimaksudkan untuk menjadi pendingin suasana. _ _61 _Sasagun _Sasagun adalah jenis makanan adat yang terbuat dari tepung dan gula dicampur kelapa, kemudian dimasak di atas kuali, tampa menggunakan air. 

Cara memasaknya cukup dengan disaok atau digongseng saja, sehingga matang. Makan ini ditujukan sebagai bentuk kemurahan hati dan kedermawanan orang yang membawanya. _ _62 _Siluluton _Siluluton adalah segala jenis kegiatan adat yang bersifat duka cita, seperti: upacara kematian, kebakaran, kehilangan dan lainnya. _ _63 _Siriaon _Siriaon adalah suatu jenis kegiatan adat yang bersifat suka cita, seperti: pelakasanaan Horja Margondang (pesta perkawinan dengan diringi mugik gondang sebagai musik adat), pelaksanaan acaramangupa, kenduri, memasuki rumah baru danlainnya. 

_ _64 _Suhut Sihabolonan _Keluarga tuan rumah yang mengadakan pesta _ _65 _Tapian Raya Bangunan _Tapian raya bangunan adalah suatu tempat yang disebut dengan nacar berupa bangunan kecil tempat kedua pengantin yang disandingkan pada saat upacara marpangir. _ _66 _Tondi _Tondi merupakan kekuatan, tenaga, semangat jiwa yang memelihara ketegaran rohani dan jasmani agar tetap seimbang dan kukuh, keras dan menjaga harmoni kehidupan setiapindividu. 

Dalam keadaan tidak sadar, tondi seseorang berada di luar badannya dan jiwanya _ _67 _Tortor _Suatu jenis tarian khas masyarakat batak yang biasanya dimainkan pada acara horja margondang/pesta perkawinan dan menyambut tamu kehormatan. _ _68 _Uti-utian _Seni olahraga _ _69 _Ompu ni Kotuk _Ompu ni Kotuk adalah kaum cerdik pandai yang memiliki kepintaran, kearifan, ketokohan di dalam masyarakat. 

_ _70 _Panortoran _Tempat orang manortor _ _71 _Paronang-onang _Maksudnya adalah kelompok yang menyanyikan lagu adat yang berisi berita gembira, doa dan harapan-harapan agar horja itu berjalan dengan baik. _ _72 _Parumaen _Menantu perempuan _ _73 _Partahanan _Seni bela diri _ _74 _Pareban _Pereban adalah orang yang sepengambilan dengan seseorang. 

_ _75 _Patuaekkon _Patuaekkon adalah upacara adat dalam horja perkawinan masyarakat batak dengan membawa kedua pengantin ke tapian raya bangunan. _ _76 _Pira Manuk _Telur ayam _ _ PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Pedoman Transliterasi 1. Konsonan Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin : Huruf Arab _Nama _Huruf Latin _Nama _ _? _alif _Tidak dilambangkan _Tidak dilambangkan _ _? _ba _B _Be _ _? _ta _T _Te _ _? _sa _S _es (dengan titik di atas) _ _? _jim _J _Je _ _? _ha _H _ha (dengan titik di bawah _ _? _kha _Kh _ka dan ha _ _? _dal _D _De _ _? _zal _Z _zet (dengan titik di atas) _ _? _ra _R _Er _ _? _zai a _Z _Zet _ _? _sin _S _Es _ _? _syim _Sy _es dan ye _ _? _sad _S _es (dengan titik di bawah) _ _? _dad _D _de (dengan titik di bawah) _ _? _ta _T _te (dengan titik di bawah) _ _? _za _Z _zet (dengan titik di bawah) _ _? _'ain _ _koma terbalik (di atas) _ _? _gain _G _Ge _ _? _fa _F _Ef _ _? _qaf _Q _Ki _ _? _kaf _K _Ka _ _? _lam _1 _El _ _? _mim _M _Em _ _? _nun _N _En _ _? _wau _W _We _ _? _ha _H _Ha _ _? _hamzah _ _Apostrop _ _? _ya _V _Ye _ _ 2. 

Vokal Tunggal Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda _Nama _Huruf Latin _Nama _ _???? _Fathah _A _a _ _??? _Kasrah _I _i _ _???? _Dammah _U _u _ _ b. 

Vokal Rangkap Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda _Nama _Gabungan Huruf _Nama _ _ _Fathah dan ya _Ai _a dan i _ _ _Kasrah dan waw _Au _a dan u _ _ Contoh: = jahada = su'ila = ruwiya 3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harakat dan Huruf _Nama _Huruf dan Tanda _Nama _ _ _Fathah dan alif atau ya _a _a dan garis di atas _ _ _Kasrah dan ya _i _i dan garis di atas _ _ _Dammah dan waw _u _u dan garis di atas _ _ Contoh: = qala = rama = qila = yaqulu 4. Ta Marbutah (o) Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: a. 

Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah / V Contoh = raudah al-atfal= raudatul-atfal b. Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah / h/. Contoh: = Talhah c. Kalau pada kata terakhir dengan 7a marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: = al-Madinah al-Munawwarah = al-Madinatul-Munawwarah 5. 

Syaddah/ Tasydid (Konsonan Rangkap) Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah. Contoh: = rabbana = nazzala = al-hajj = nu'ima 6. Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( ), namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. a. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / 1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh : = ar-rajulu = as-sayyidatu = asy-syamsu b. Kata sandangyang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh: = al-qalamu = al-badi'u = al-jalalu Singkatan As _= 'alaih as-salam _ _h. _= halaman _ _H. _= tahun Hijriyah _ _M. _= tahun Masehi _ _QS. 

_= qur'an surat _ _ra. _= radia allah anhu _ _Saw. _= salla Allah 'alaih wa sallam _ _Swt. _= subhana Allah wa ta'ala _ _t.th _= tanpa tahun _ _ 
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sudah 38 tahun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah 21 tahun Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian sudah puluhan tahun Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Prdt) dijadikan sebagai pedoman dalam bidang perkawinan di Indonesia, termasuk sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa perkawinan, ternyata jumlah sengketa perkawinan di tengah-tengah masyarakat terus saja terjadi, bahkan jumlahnya terus saja meningkat dari tahun ke tahun, hingga tidak jarang berujung kepada perceraian. 

Buktinya, jumlah kasus perceraian yang terjadi tahun 2011 mencapai 1.900 kasus. Sedangkan sampai pertengah Februari 2012, kasus perceraian yang tengah ditangani Pengadilan Negeri Agama Medan sampai pertengah Februari 2012 sudah mencapai 321._ Data yang dirilis Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menikah tahun 2012 sebanyak 2 juta orang, sementara 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian._ 

Banyaknya sengketa perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa perkawinan dan model mediasi yang dirasakan masyarakat. Akibatnya, terjadi kemudahan bagi suami maupun isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. 

Selain itu, pembentukan materi perundang-undangan tentang perkawinan terutama menyangkut penyelesaian sengketa yang timbul di dalamnya dan model pelaksanaan mediasinya tidak disusun sepenuhnya berdasarkan pada cita-cita hukum (rechtsidee) dan perasaan hukum (rechtsgevool) masyarakat, sehingga sebagian materinya tidak berterima dalam masyarakat. Masalah perkawinan merupakan masalah kemasyarakatan yang tidak terpisahkan dengan adat istiadat yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. 

Buktinya bahwa mayoritas pasangan yang menikah, selain mereka memilih untuk mengenakan pakaian adatnya masing-masing, juga mereka menggunakan tatacara dan prosedur pelaksanaan pernikahan sebagaimana yang berlaku dalam adat istiadat mereka sendiri. Oleh karenanya, kalau penyelesaian sengketa yang timbul dalam perkawinannya juga diselesaikan dengan pendekatan mediasi yang terdapat dalam masyarakat adat dimana penganten berasal. 

Sesungguhnya dalam setiap hukum adat telah diatur di dalamnya tentang tata cara pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perkawinan, sistem musyawarah dan prosedur penyelesainnya, dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang memicu timbulnya sengketa perkawinan. Sebagai contoh bahwa masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah merupakan masyarakat adat Dalihan na Tolu_ telah memiliki aturan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang bukan hanya perlu dilestarikan, namun lebih dari itu sagat perlu diinplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, selama tidak bertentangan dengan al-Qur`an dan Hadis. 

Salah satu nilai budaya yang terkandung dalam konsep adat Dalihan na Tolu pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah adanya Tutur yang harus diamalkan oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan hukum adat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengaturan perkawinan bagi masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. 

Sebab dalam hukum adat tersebut telah diatur tentang prosedur penyelesaian sengketa perkawinan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti: kawin sopar,_ kawin sumbang,_ kawin mangalakkai,_ dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT. Pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH. 

Perdata dan peraturan lainnya harus dikembangkan, diperkaya, dikombinasikan dan disinergikan dengan peraturan hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti Tutur yang terkandung dalam adat Dalihan na Tolu pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam bidang perkawinan, sehingga hasil penyelesaiannya lebih berterima di semua pihak, karena dianggap lebih membawa keadilan dan kemanfaatan. 

Sebagian syarat-syarat perceraian dan model mediasi yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku merupakan produk dan hasil pemikiran manusia semata yang mungkin cocok pada suatu masa dan tidak cocok pada masa yang lain atau cocok pada masyarakat tertentu dan tidak cocok untuk masyarakat yang lain. Lagi pula, setiap hasil pemikiran manusia dapat saja dirubah kapan saja dan dimana saja, jika memang dirasa dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar dan menolak berbagai kesukaran dan kerusakan yang ada. 

Salah satu hal yang sangat penting dari pengaturan hukum tentang perkawinan adalah terletak pada pengaturan hukum dalam bidang penyelesaian sengketa perkawinan. Mengingat jika terjadi perceraian yang tidak sesuai ketentuan hukum Allah, logika, dan fitrah kemanusiaan akan dapat menimbulkan kerugian dan kesusahaan yang bukan saja dialami oleh suami isteri semata, namun juga dapat merambat kepada anak-anak mereka sendiri. 

Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara keluarga kedua belah pihak. B. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan buku ajar ini adalah: Untuk mengetahui secara jelas tentang model dan prosedur penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan; Untuk mengetahui secara jelas tentang sistem musyawarah dalam penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur yang terkandung dalam adat batak pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan; Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk sanksi yang dijatuhkan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur terhadap pihak yang memicu munculnya sengketa perkawinan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan; Untuk mengetahui secara jelas tentang perspektif Hukum Islam dan pranata Tutur tentang prosedur penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan. C. Kegunaan Penulisan Buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. 

Kegunaan secara teoritis dari penulisan buku ajar ini adalah: Memberikan informasi tentang kajian Hukum Islam terhadap efektifitas Tutur yang terkandung dalam adat batak dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di tengah-tengah masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan; Mendeskripsikan fungsi dan peranan Tutur yang terkandung dalam adat batak sebagai lembaga mediasi di luar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan; Memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya campur tangan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di tengah-tengah masyarakat, kerena masalah perkawinan erat kaitannya dengan hukum adat dimana masing-masing penganten; Memberikan informasi tentang perlunya masalah perkawinan, khususnya menyangkut sengketa perkawinan lebih pantas dan cocok diselesaian melalui Tutur yang terkandung dalam adat batak, karena dianggap lebih membawa keadilan, kegunaan dan kemanfaatan. 

Kegunaan secara praktis dari penulisan buku ajar ini adalah: Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perkawinan di Indonesia, sehingga dapat memberikan bahan hukum bagi kalangan yang berminat mempelajarinya; Memperkaya dan memperkuat peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan yang digali dari adat budaya masyarakat setempat tentang sistem musyawarah dan prosedur penyelesaian sengketa perkawinan melalui Tutur yang terkandung dalam masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan. 

Setiap hukum atau peraturan yang dibuat atas hasil galian dari pandangan hidup masyarakat (value system), biasanya lebih mengakar, lebih ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat karena sesuai dengan cita-cita (rechtsidee) dan perasaan hukum (rechtsgevool) masyarakat. Suatu peraturan yang bersifat grounded biasanya akan lebih bertahan lama daripada hukum yang dibuat berdasarkan pertimbangan pragmatis (kepentingan yang mendesak) semata._ Untuk itu, sudah sangat diharapkan secara mendesak lahirnya buku semacam ini, sehingga jika terjadi konflik, dapat diatasi dengan baik. D. 

Fokus Penulisan Penulisan buku ajar ini terfokus pada penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan, khususnya menyangkut kepada penyelesaian sengketa perkawinannya, sistem musyawarah dan prosedur penyelesaiannya, jenis sanksi yang berlaku bagi pihak yang memicu munculnya sengketa perkawinan dan para pihak yang menjadi pemutus dalam setiap penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perkawinan di kalangan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. 

BAB II TEORI PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Teori Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam; Teori Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Positif; Kompetensi Dasar _Indikator _ _Memahami dengan benar tentang teori penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam, yakni penggunaan teori `Urf (adat istiadat) dan teori Mashlahah (Mashlahah Mu`tabarah, Mashlahah Mursalah dan Maslahah Mulghah), juga memahami dengan benar tentang teori penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Positif, yakni: Alternatif Dispute Resolution (ADR), Pluralisme Hukum dan hukum adat/kebiasaan. 

Teori ini dijadikan dasar pokok dalam melaksanakan penyelesaian sengketa perkawinan, sekalipun tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan teori lainnya yang semisal. _Setelah kegitan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: Menjelaskan pengertian `Urf dan Mashlahah dengan berbagai dalilnya yang bersumber dari Al Qur`an dan Hadist; Menjelaskan pengertian ADR, pluralisme hukum dan hukum adat/ kebiasaan yang ada kaitannya dengan penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian sengketa perkawinan. 

_ _ Teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab berbagai permasalahan yang diangkat dalam buku ajar ini adalah dengan menggunakan 5 (lima) teori, yakni: `Urf, Mashlahah (Maslahah Mu`tabarah, Mashlahah Mursalah dan Mashlahah Mulghah), Alternative Dispute Resolution (ADR), Pluralisme Hukum dan Hukum Adat/Kebiasaan. Kelima teori di atas merupakan teori yang sangat tepat dipergunakan dalam melakukan berbagai upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut penyelesaian sengketa perkawinan di luar pengadilan. 

Kalau melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan suatu tindakan yang biasa dan sangat lumrah, karena dalam setiap peradilan, ketika melakukan penyelesaian sengketa selalu berpodoman pada perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan, seperti perangkat peraturan perundang-undangan, perangkat peraturan pemerintah, perangkat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perangkat keputusan Presiden dan keputusan menteri, peraturan-peraturan daerah dan lainnya. Selain itu, para penegak hukumnya juga lengkap, seperti: tersedianya hakim, jaksa penuntut umum, pengacara dan kepolisian Negara. 

Sarana dan prasarananya juga cukup lengkap, seperti gedung peradilan, dana pelaksanaan peradilan dan lainnya. Namun sesuatu hal yang sangat luar biasa apabila berbagai sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan. Karena penyelesaian sengketa yang diselenggarakan di luar pengadilan, jauh lebih membawa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang bukan saja bagi para pihak yang bersengketa, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. 

Sesungguhnya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan adalah jauh lebih baik daripada penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan. Pasalnya, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan memiliki berbagai keunggulan-keunggulan berikut, antara lain: Materi hukumnya merupakan materi yang dibentuk dan dibuat oleh masyarakat adat yang diprakarsai oleh pihak raja, tokoh adat, dan tokoh agama; Materi hukumnya sesuai dengan perasaan hukum dan cita-cita hukum masyarakat, karena materinya merupakan kristalisasi dari nilai luhur atau pandangan hidup masyarakat adat setempat; Pihak pemutus dalam peradilan adat adalah berasal dari raja atau keturunannya, pihak tokoh adat dan perwakilan masyarakat adat Dalihan na Tolu yang masih sangat dihormati oleh mayoritas masyarakatnya; Seluruh masyarakat memiliki peran dan kewajiban yang sama dalam mengawasi atas terlaksananya setiap hasil putusan yang dikeluarkan oleh majlis adat. 

Oleh karena begitu penting dan manfaatnya penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan di luar pengadilan dengan memanfaatkan potensi hukum adat yang hidup di dalam suatu masyarakat adat, maka perlu dikaji dengan berlandaskan beberapa teori yang relevan. A. Teori Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam 1. 

`Urf (Adat Istiadat) Para ilmuan dalam berbagai disiplin ilmu, banyak sekali memperhatikan kepada adat istiadat setempat. Fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah misalnya, berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya lantaran perbedaan kebiasaan mereka masing-masing; Imam Syafi`i setelah pindah ke negeri Mesir mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktekkannya di negara baru, hingga fatwa-fatwa beliau itu dapat dibedakan sewaktu masih berada di Bagdad dengan fatwa beliau sesudah pindah ke Mesir. 

Mengingat pentingnya keberadaan adat ini, maka lahirlah sebuah kaedah dalam masyarakat:”Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”. Setiap perbuatan yang diterima oleh mayoritas masyarakat, dikategorikan sebagai perbuatan yang baik di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab tidak mungkin orang banyak bersepakat dalam masalah keburukan atau ketidak baikan. 

_ Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan umum, harus tetap dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan yang benar, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan, lantaran di dalam hadist di atas diberi predikat hasanan (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran masyarakat banyak dan logik._ 

Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syariat, harus tetap dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syariat, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan, lantaran di dalam hadist di atas diberi predikat hasanan (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran syari`at dan logika._ 

Syariat Islam sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik, seperti mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman qishas, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga si terbunuh untuk dijatuhi hukuman qishas atau menetapkan adanya kafa`ah dalam perkawinan. `Uruf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan._ 

`Uruf itu berbeda dengan ijma` disebabkan karena `uruf itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedang ijma` dibentuk dari persesuaian pendapat khusus daripada mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembetukan ijma` itu. `Uruf itu ada 2 (dua) macam, yakni:_ `Uruf shahih adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara`, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. 

Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang indent, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar, secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagainya;_ `Uruf fasid adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. 

Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan sebagainya._ `Uruf fasidah tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara` atau membatalkan hukum syra`. 2. Maslahah Secara etimologi bahwa kata maslahah, jamaknya mashalih yang berarti sesuatu yang baik yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. 

Kadang-kadang maslahah disebut dengan istislah yang berarti mencari yang benar. Esensi maslahah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum._ Ibnu Taymiyyah sebagaimana dikutif oleh Syekh Abu Zahrah bahwa yang dimaksud dengan maslahah adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara`._ 

Maslahah bila ditinjau dari segi eksistensinya, maka para ulama membagi kepada tiga macam, yakni:_ a. Maslahah Mursalah Mashlahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara` suatu hukum untuk mewujudkan dan tidak pula terdapat suatu dalil syara` yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. 

Misalnya mengadakan lembaga pemasyarakatan (penjara), mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi dari suatu Negara dan membiarkan tanah-tanah agrarian yang terdapat di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin, tetap berada di tangan pemiliknya semula dengan ketentuan mereka dikenakan kewajiban membayar pajak atau kewajiban-kewajiban yang lain._ 

Kemaslahatan-kemaslahatan yang telah dijelmakan ke dalam hukum-hukum untuk mendukung terealisasinya kemaslahatan itu dan dalam fungsinya sebagai `illat hukum, oleh para ahli ushul disebut maslahah mu`tabarah (kemaslahatan yang diperhatikan). Misalnya untuk menjamin hak hidup manusia, syariat mensyariatkan hukum qishas bagi orang yang melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja, untuk menjamin hak milik perseorangan, syari` menetapkan hukuman potong tangan kepada mereka yang mencuri milik orang lain, dan untuk memelihara kehormatan seseorang, syari` menetapkan hukuman had bagi orang yang menuduh zina orang lain tanpa bukti atau bagi orang yang berzina._ 

Jumhur ulama menetapkan bahwa maslahah mursalah itu adalah sebagai dalil syara` yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syaraiat sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. 

Padahal tujuan syariat itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa; Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang diprodusir oleh para sahabat, tab`in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. _ Untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni:_ Maslahah tersebut haruslah maslahah yang haqiqi (sejati), bukan yang hanya berdasarkan wahm (perkiraan) saja. Artinya membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu. Haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. 

Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang bakal timbul, maka pembinaan hokum yang semacam itu adalah berdasarkan wahm saja dan tidak dibenarkan oleh syari`at; Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perorangan. 

Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa kepada orang banyak; Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash atau ijma`. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan. 

Karena yang demikian itu bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan oleh syariat. Ada dua dalil yang tidak diperselisihkan oleh para ulama akan kehujjahannya, yakni Al Qur`an dan Sunnah yang keduanya merupakan sumber hukum asasi atau sumber dari segala sumber hukum._ Mu`ammal Hamidy berpendapat bahwa Al Qur`n dan hadits berlaku universal dan internal untuk segala tempat dan waktu._ 

Pencapaian kemaslahatan dalam segala aspek kehidupan dan kepentingan manusia secara gelobal telah terakomodir dalan Al Qur`an dan As Sunnah. Namun demikian, ketika Al Qur`an dan As Sunnah menunjukkan kepada hukum-hukum yang bersifat detail (juz`i) atau ketika nash tersebut berhadapan dengan kepentingan manusia yang bersifat detail sering kali terjadi kontradiksi (ta`arud) di antara keduanya. 

Kontradiksi yang nampak dan dimaksudkan dalam kontek ini adalah bahwa di satu sisi nash menuntut kemaslahatan tertentu, dan disisi lain kepentingan manusia menuntut kemaslahatan yang berbeda._ Abu Ishak al-Syatibi menyatakan bahwa dimensi kemaslahatan yang hendak direalisasikan syara` melalui system hukum meliputi pemeliharaan lima factor kepentingan asasi manusia (Ushulul Khamsah), yakni memelihara agama (ad-din), memeliharajiwa (an-nafs), memelihara akal (al-`aql), memelihara kehormatan dan keturunan (an-nasl) dan memelihara harta kekayaan (al-mal). 

Oleh karena itu, segenap usaha dan tindakan yang mengarah kepada pemeliharaan lima factor tersebut, disebut sebagai realisasi kemaslahatan._ Segala bentuk perubahan yang menjadi tuntutan dan kebutuhan umat dalam perspektif Hukum Islam niscaya mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan._ Setiap produk hukum harus mengandung nilai kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. 

Produk hukum yang mengandung nilai kemashlahatan adalah produk hukum yang memiliki kebenaran obyektif, yakni:_ Sesuai dengan teori kebenaran koherensi, tidak boleh ada pertentangan dalam dirinya sendiri (contradiction interminis). Harus ada keruntutan antar kata, antara kalimat dan antar pernyataan; Sesuai dengan teori kebenaran korespondensi. 

Isi produk hukum harus sesuai realitas yang ditujunya atau harus sesuai dengan fakta yang ada dalam masyarakat; Sesuai dengan teori kebenaran pragmatis. Isi produk hukum harus memiliki kemanfaatan, kegunaan bagi masyarakat banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung; Sesuai dengan teori kebenaran perfomatis. Isi produk hukum harus memiliki dampak atau pengaruh bagi kehidupan masyarakat, yaitu mampu merubah sikap, kebiasaaan, prilaku, niat, motivasi masyarakat yang dirasa kurang baik. b. Maslahah Mu`tabarah Maslahah Mu`tabarah adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. 

Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah maslahah dharuriyah. Seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa semua maslahah yang dikategorikan kepada maslahah mu`tabarah wajib tegak dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya, ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan._ c. Maslahah Mulghah Maslahah Mulghah yaitu maslahah yang berlawanan dengan ketentuan nash. 

Contoh yang ditunjukkan ulama Ushul Fiqh ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Pada zahirnya mempersamakan hak waris mereka adalah mengandung maslahah seperti diinginkan oleh mantan menteri Agama RI, H. Munawir Syadzali, tetapi berlawanan dengan ketentuan Surat an-Nisa ayat 11._ B. Teori Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Positif 1. 

Alternative Dispute Resolution (ADR) Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diartikan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), menurut UU No.30 Tahun 1999, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli._ 

Kata alternatif menunjukkan bahwa pada pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketanya._  Sedangkan APS merupakan ekpresi responsif atas ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dengan bertele-tele._ Ada 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap APS, yakni: Pertama, perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; kedua, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; ketiga, memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan, sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok denganbentuk penyelesaian yang lain. Para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik._ 

Menyadari lambatnya penyelesaian sengketa melalui peradilan di Indonesia, tahun 1992 dikeluarkan suatu kebijaksanaan oleh Mahkamah Agung bahwa setiap perkara yang ditangani peradilan tingkat pertama dan banding, harus selesai dalam tempo tidak lebih dari 6 (enam) bulan._ Seperti halnya mekanisme APS yang dikembangkan oleh Undang-undang No.30 Tahun 1999, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi dan penilaian ahli atau aprisal._ 

Bahkan jika melihat mekanisme APS yang dapat disepakati oleh para pihak sesungguhnya sangat banyak. Penyelesaian sengketa melalui APS ini tidak selalu mengharuskan adanya suatu putusan, pada dasarnya permufakatan para pihak sendiri untuk tidak menyelesaikan sengketanya ke pengadilan, tetapi dengan cara yang disebut oleh UU No 30 Tahun 1999. Sebagaimana halnya diinginkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 

3 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator._ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan bagian dari APS. 

Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan APS sehingga judul undang-undang tersebut adalah Arbitarse dan APS. _ a. Cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Adapun cara-cara penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui APS ini adalah banyak, antara lain: 1. 

Negosiasi (negotiation) Negosiasi merupkan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Pengertian lain bahwa negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. 

Negosiasi juga dapat diartikan sebagai proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu prose interksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam._ Dengan negosiasi ini dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa berunding secara langsung tanpa perantaraan pihak ketiga dalam menentukan kata akhir penyelesaian sengketa. 

Penyelesaian sepenuhnya dikontrol para pihak sendiri._ Negosiasi bersifat informal dan tidak terstruktur serta waktunyapun tidak terbatas. Efisiensi dan efektivitas kelangsungan negoisasi tergantung sepenuhnya kepada para pihak._ Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik dimana para pihak beri`tikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. 

Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan dan menjalin hubungan baik._ 2. Mediasi (mediation) Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persolan yang dikuasakan kepadanya._ 

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substantif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa._ Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus atau menerapkan suatu bentuk penyelesaian. Kewenangan mediator sebagaimana dikatakan G.W. Cormik dan L.K. 

Patton:”terbatas pada pemberian saran. Pihak yang bersengketalah yang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus di antara pihak-pihak yang bersengketa”._ Proses perundingan melalui mediasi dikatakan ideal manakala memenuhi 3 (tiga) kepuasan, yakni:_ Kepuasan substantif adalah berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa. 

Misalnya terpenuhinya ganti kerugian berupa uang ataupun karena jalannya perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif tepat; Kepuasan prosedural adalah terjadi apabila para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasannya selama berlangsungnya perundingan atau karena adanya kesepakatan yang diwujudkan ke dalam perjanjian tertulis untuk dilaksanakan; Kepuasan psikologis adalah menyangkut tingkat emosi para pihak, yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif dalam memelihara hubungan pada masa mendatang. 3. 

Konsiliasi (Conciliation) Konsiliasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga dalam konsiliasi lazimnya bersifat pasif atau terbatas pada fungsi prosedural. 

Kedudukan seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketanya._ 4. Arbitrase (Arbitration) Penyelesaian sengketa melalui arbitrasi berarti dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk memutuskan (arbitrator). 

Dengan memilih penyelesaian secara arbitrasi berarti para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan penuh kepada arbitrator guna menyelesaikan sengketanya._ Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. 

Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Keunggulan Alternatif Penyelesaian Sengketa Beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui APS ini antara lain:_ Sifat kesukarelaan dalam proses; Prosedur cepat; Putusan non judicial; Prosedur rahasia (confendential); Fleksibilitas dalam merancang syaratsyarat penyelesaian masalah; Hemat waktu dan biaya; Pemeliharaan hubungan baik; Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil; Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan. _ Dalam kaitan ini perlu adanya kekuatan mengikat dari kesepakatan APS. 

Dengan adanya kekuatan mengikat kesepakatan APS ini, maka tidak perlu lagi diulang atau diperiksa oleh pengadilan atau arbitrase. Di sini negara melalui undang-undang mempunyai peran yang sangat penting. Peran ini adalah mengupayakan agar kesepakatan APS dapat disamakan dengan putusan pengadilan atau putusan arbitrase, dimana kesepakatan tersebut dapat mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini sebetulnya bukan hal yang aneh mengingat dalam hukum acara perdata, akta perdamaian pun dapat dimintakan penetapan._ 2. 

Pluralisme Hukum Pluralisme hukum adalah berlakunya beberapa sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama._ Dalam pengertian lain bahwa pluralisme hukum merupakan situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Dalam pluralisme hukum terdapat hukum negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi lain._ 

Pengertian pluralisme hukum pada masa awal sangat berbeda dengan masa sekarang. Pada masa awal pluralisme hukum diartikan sebagai ko-eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam lapangan soial tertentu yang dikaji dan sangat menonjolkan dikotomi antara hukum negara di satu sisi dan berbagai macam hukum rakyat di sisi yang lain._ 

Membedakan hukum negara, hukum adat, hukum agama dan kebiasaan secara tegas adalah romantisme masa lalu yang sudah mati. Terlalu banyak fragmentasi, tumpang tindih dan ketidak jelasan. Karena batas antara hukum yang satu dengan yang lain menjadi kabur dan hal ini merupakan hal yang dinamis yang memang terjadi dan tidak dapat dielakkan._ 

Pada situasi ini, kendatipun keberadaan hukum lokal; hukum adat dan agama, diakui eksistensinya, namun kekuatan hukum negara menjadi tidak terbantahkan. Hukum negara memiliki kekuatan untuk memaksa karena ia berlaku atas dasar perintah oleh penguasa terhadap segolongan kecil masyarakat. Biasanya akibat pluralisme hukum lemah ini, terciptalah sistem hukum yang paralel, dimana kontrol hukum negara begitu kuat bahkan terhadap hukum adat dan hukum agama sekalipun._ 

Sedangkan dalam kontek pluralisme hukum kuat, dan tentu saja bertentangan dengan ide sentralisme hukum, berlaku pada kondisi dimana suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara atau aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara, sehingga tertib hukum yang berlaku di masyarakat tidak seragam dan sistematis._ Pluralisme hukum (legal pluralism) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. 

Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Gagasan pluralisme hukum sebagai sebuah konsep, mulai marak pada dekade 1970an, bersamaaan dengan berseminya ilmu antropologi._ Sulit sekarang menarik batas yang tegas antara hukum internasional, transnasional, nasional dan lokal, karena sistem hukum yang berasal dari tataran yang berbeda-beda itu saling bersentuhan, berkontestasi, saling memproduksi dan mengadopsi satu sama lain secara luas._ 

Dalam perjalanannya, pluralisme hukum ini tidak terlepas dari sejumlah kritik, di antaranya:_ a. Pluralisme hukum dinilai tidak memberikan tekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan; b. Pluralisme hukum dianggap kurang mempertimbangkan faktor struktur sosio-ekonomi makro yang mempengaruhi terjadinya sentralisme hukum dan pluralisme hukum. 

Selain itu, kelemahan penting lainnya dari pluralisme hukum adalah pengabaiannya terhadap aspek keadilan. Lagi pula, pluralisme hukum belum bisa menawarkan sebuah konsep jitu sebagai antitesis hukum negara. Pluralisme hukum hanya dapat dipakai untuk memahami realitas hukum di dalam masyarakat; c. 

Pluralisme hukum tidak dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan baik dan tuntas sampai ke puncak permasalahan. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain seperti dalam keluarga, tingkatan umur, komunitas, kelompok politik, yang merupakan kesatuan dari masyarakat yang homogen. Ilustrasi menarik mengenai pluralisme hukum diberikan oleh Erman terkait berlakunya syariat Islam di Aceh. 

Guru Besar Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut menilai bahwa saat ini hukum adat dan hukum Islam hidup secara harmonis dalam masyarakat seperti dua sisi koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain._ Sebagai contoh dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus Marunduri Cs melawan Maruhawan Cs pada Perkara Nomor 172 K/SIP/1974. 

Dalam perkara ini Mahkamah Agung menerapkan dua hukum sekaligus, hukum Islam untuk berlaku untuk orang Muslim, sementara hukum adat berlaku untuk non-Muslim._ Pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. 

Menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarkat Indonesia. Anna Witasari berpendapat bahwa dengan globalisasi maka hukum negara menjadi semakin tidak mempunyai kekuatan. Hukum negara harus mengakomodasi akibat dari perubahan dalam globalisasi. 

Ada banyak jenis pluralisme diantaranya:_ Pluralisme Kosmik yakni keyakinan di berbagai dunia lain di luar bumi, yang mungkin memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan; Pluralisme Budaya, ketika kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang lebih besar mempertahankan identitas budaya mereka yang unik (lihat Multikulturalisme); Pluralisme Ekonomi , keragaman metode ekonomi termasuk kapitalisme, koperasi dan laissez faire; Pluralisme Hukum, mengakui adanya perbedaan sistem hukum di dunia; Pluralisme Metodologis, pandangan bahwa beberapa fenomena yang diamati dalam sains dan ilmu sosial memerlukan beberapa metode untuk menjelaskan sifat mereka; Pluralisme (hubungan industrial), pengakuan dari multiplicy kepentingan sah dan pemangku kepentingan dalam hubungan kerja; Pluralisme (filsafat), posisi seluruhnya tidak terkait dalam monisme metafisika dan epistemology; Pluralisme (filsafat politik), pengakuan dari keanekaragaman sistem politik; Pluralisme (teori politik), berpandangan bahwa kekuasaan politik dalam masyarakat tidak terletak dengan pemilih, tetapi didistribusikan antara sejumlah luas kelompok; Pluralisme Agama, istilah yang digunakan untuk menggambarkan penerimaan semua jalur agama sama-sama sah, mempromosikan ko-eksistensi; Pluralisme Ilmiah, pandangan bahwa beberapa fenomena yang diamati dalam ilmu membutuhkan beberapa penjelasan untuk menjelaskan sifat mereka, sehingga penolakan bahwa ada satu metode ilmiah kesatuan. 

Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths pada dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem-sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (state law) dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan sistem hukum agama (religious law) dalam suatu kelompok masyarakat. Konsep pluralisme dari Griffiths yang cenderung terfokus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem-sistem hukum yang lain, seperti berikut:_ Konsep pluralisme hukum dari Griffiths pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pluralisme yang kuat (strong legal pluralism) dan pluralisme yang lemah (weak legal pluralism). 

Pluralisme yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (legal centralism), karena walaupun dalam kenyataannya hukum negara (state law) mengakui adanya sistem-sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, dan sementara itu sistem-sistem hukum yang lain bersifat inferior dalam hierarkhi sistem hukum negara. 

Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) yang berlangsung di negara-negara jajahan seperti dideskripsikan oleh Hooker; Sedangkan, pluralisme hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hirarkhi yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. 

Untuk ini, teori Living Law dari Eugene Ehrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (living law) dari tatanan normatif yang biasanya dikontraskan atau dipertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism); Selain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah teori Semi-Autonomous Social Field yang diintroduksi Moore mengenai kapasitas kelompok-kelompok sosial (social field) dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self-regulation) dengan disertai kekuatan-kekuatan pemaksa pentaatannya._ 

Kebalikan dari teori pluralisme ini adalah terdapat dalam sistem hukum yang dianut oleh United Kingdom dimana dalam sistem hukum ini dianut prinsip keseragaman yang dikendalikan oleh Perdana Menteri dengan diawasi oleh kerajaan. Prinsip ini memang terbukti ampuh dalam meredam dan menyelesaikan berbagai sengketa dan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat._ 3. 

Hukum Adat/Kebiasaan Adat kebiasaan atau dikenal dengan istilah `uruf adalah suatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dilalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan._ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kemudian diperkuat lagi pada pasal 28 I ayat (3) menerangkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada satu romawi (1. Umum) tentang Dasar Pemikiran huruf i (1) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. 

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang timbul di dalamnya._ Pasal 2 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 

Soecipto Rahardjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) fungsi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat, yakni:_ Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruuntukan, maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; Penyelesaian sengketa-sengketa; Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadinya perubahan-perubahan. 

Hukum adat dijalankan dengan berbagai cara melalui lembaga-lembaga adat yang ada di setiap desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang berfungsi legal._ BAB III TUTUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT BATAK MUSLIM TAPANULI BAGIAN SELATAN Tutur Menurut Hukum Islam; Tutur Menurut Pranata Tutur pada Masyarakat Adat Batak. 

Kompetensi Dasar _Indikator _ _Memahami dengan benar tentang pengertian Tutur, jenis Tutur, pengaruh Tutur terhadap perkawinan, jenis Tutur yang boleh dan tidak boleh dinikahi dan kegunaan Tutur dalam kehidupan sehari-hari menurut Hukum Islam dan juga menurut pranata Tutur. _Setelah kegitan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: Mnjelaskan pengertian Tutur, jenis Tutur, pengaruh Tutur terhadap perkawinan, jenis Tutur yang boleh dan tidak boleh dinikahi dan kegunaan Tutur dalam kehidupan sehari-hari menurut Hukum Islam; Menjelaskan pengertian Tutur, jenis Tutur, pengaruh Tutur terhadap perkawinan, jenis Tutur yang boleh dan tidak boleh dinikahi dan kegunaan Tutur dalam kehidupan sehari-hari menurut pranata Tutur. 

_ _ Masalah Tutur ini sudah ada sejak Islam datang di muka bumi ini, yakni telah disebutkan secara rinci dalam Al Qur`an sebagai kitab suci umat Islam. Jadi segala Tutur yang ada dalam masyarakat adat batak, ternyata telah lebih dahulu ada dalam Al Qur`an, hanya saja sebutannya yang berbeda, namun arti dan maknanya memiliki kesamaan sebagaimana dipaparkan dalam tulisan ilmiah berikut: Tutur Menurut Hukum Islam Masalah Tutur ini ternyata telah ada dalam Al Qur`an. 

Rincian Tutur yang termaktub di dalamnya menerangkan tentang masalah tutur yang dilarang dinikahi._ Secara tekstual ayat Al Qur`an secara jelas dan tegas memberikan istilah Tutur bagi sekalian manusia, supaya mereka mampu membedakan, mana yang boleh dikawini dan mana yang tidak boleh. Lebih jelasnya dapat dilihat rincian Tutur dalam ayat di atas: Tabel 1. 

Kelompok Tutur dalam Masyarakat Dalihan na Tolu No _Kahanggi _Anak Boru _Mora _ _1 _Amang/Damang _Amang Boru _Amang na Poso _ _2 _Amang Menek _Anak Namboru _Amang na Poso Mulak _ _3 _Amang Tobang _Angkang Mulak _Bayo _ _4 _Amang Tua _Bayo _Eda _ _5 _Amang Uda _Bere _Iboto _ _6 _Anak _Bere mulak _Iboto Pamere _ _7 _Anak Mulak _Boru Mulak _Inang Tulang _ _8 _Anak Tobang _Eda _Inang Tulang Mulak _ _9 _Anggi _Hela _Mora ni Mora _ _10 _Angkang _Iboto _Ompung Dongan _ _11 _Ujing _Iboto Mulak _Tulang Mulak _ _12 _Inang _Iboto Pamere _Tulang na Poso _ _13 _Inang Ujing _Inang Boru _Tunggane _ _14 _Inang Mulak _Inang Boru mulak _ _ _15 _Inang Tobang _Lae _ _ _16 _Inang Tua _Pahompu Dongan _ _ _17 _Inang Uda _Pisang Raut _ _ _18 _Ompung (suami isteri) _ _ _ _19 _Ompung Mulak _ _ _ _20 _Pahompu _ _ _ _21 _Pahompu Mulak _ _ _ _22 _Pareban _ _ _ _ Sumber: Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, Horja Istiadat Dalihan na Tolu, h. 122. Tabel 2. 

Istilah Partuturon dalam Al Qur`an Menyangkut Larangan Perkawinan No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`a/Arab _Tertulis dalam Surat _ _1 _Umak : Inde : Inang _Ibu _Ummun _An Nisa` Ayat 23 _ _2 _Boru:Inang _Anak perempuan _Bintun _An Nisa` Ayat 23 _ _3 _Iboto _Saudari kandung _Ukhtun _An Nisa` Ayat 23 _ _4 _Ambou _Bibi (adik/kakak kandung bapak) _`Ammatun _An Nisa` Ayat 23 _ _5 _Ujing _Bibi (adik perempuan kandung ibu) _Khoolatun _An Nisa` Ayat 23 _ _6 _Inang _Keponakan perempuan (anak saudara laki-laki) _Bintul Akhii _An Nisa` Ayat 23 _ _7 _Bere _Keponakan perempuan (anak saudari perempuan _Bintul Ukhtii _An Nisa` Ayat 23 _ _8 _Umak Susuon _Ibu Susuan _Ummun firrodho`ah _An Nisa` Ayat 23 _ _9 _Iboto Sasusuon _Saudari sesusuan _Ukhtun Firrodho`ah _An Nisa` Ayat 23 _ _10 _Nantulang _Mertua perempuan _Ummun Nisa`i _An Nisa` Ayat 23 _ _11 _Boru Naidapot _Anak perempuan tiri _Bintur Robaib _An Nisa` Ayat 23 _ _12 _Parumaen _Menantu perempuan _Jauzul Ibni _An Nisa` Ayat 23 _ _ Selain istilah yang disebutkan di atas, istilah Tutur ini juga terdapat juga dalam ayat lain khususnya menyangkut masalah pembagian warisan sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Annisa` ayat 7 – 12. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3. 

Istilah Partuturon dalam Al Qur`an Menyangkut Pembagian Warisan No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`a/Arab _Tertulis dalam Surat _ _1 _Halaklahi _orang (yang berjenis kelamin laki-laki) _Rojulun/Zakarun _An Nisa` Ayat 7 _ _2 _Adaboru _Orang (yang berjenis kelamin perempuan) _Nisaun/Unstya _An Nisa` Ayat 7 _ _3 _Daganak Halaklai _Anak laki-laki _Waladun _An Nisa` Ayat 11 _ _4 _Aya _Ayah _Abun _An Nisa` Ayat 11 _ _5 _Daboru Niba : Halak bagas _Istri _Zaujatun _An Nisa` Ayat 12 _ _6 _Halak Lai Niba _Suami _Zaujun _An Nisa` Ayat 12 _ _ Tabel 4. 

Tutur dari Garis Hubungan Darah No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`an/Arab _ _1 _Umak/Aya Oppung dan seterusnya lurus ke atas _Ibu/Bapak Nenek/kakek _Ummun/Abun Jaddatun/Jaddun _ _2 _Boru/Amang Pahoppu dan seterrusnya lurus ke bawah _Anak Prp/Laki-laki Cucu perempuan/laki-laki _Bintun/Ibnun _ _3 _Iboto Iboto Saaya Iboto Sauma _Saudari/ saudara laki-laki kandung Saudari/saudara laki-laki seayah Saudari/saudara seibu _Ukhtus Syaqiiq/Akhus Syaqiiq Ukhtun/Akhun lil Ab Ukhtun/Akhun lil Um _ _4 _Nanguda/Uda Ujing/Uda _Bibi/Paman dari saudara kandung ayah Bibi/Paman dari saudara kandung ibu _`Ammatun/`Ammun Khoolatun/Kholun _ _5 _Amang Babere _Kemenakan perempuan/laki-laki dari saudara laki-laki Kemenakan laki-laki/perempuan dari saudara perempuan _Bintun/Ibnul lil Akhiy Bintun/Ibnun lil Ukhtiy _ _ Tabel 5. 

Tutur dari Garis Hubungan Susuan No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`an/Arab _ _1 _Umak/Aya Sasusuan _Ibu/Ayah _Ummun/Abun lil Rodho`ah _ _2 _Oppung Susuan _Ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan dan seterusnya ke atas _Jaddatun/Jaddun lil Rodho`ah _ _3 _Iboto Sususan kandung, saaya/sauma _Saudari/saudara sesusuan _Ukhtun/Akhun lil Rodho`ah _ _4 _Boru/Amang Susuan _Keponakan perempuan/laki-laki dari ibu susuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuannya _Bintun/Ibnun lil Rodho`ah _ _5 _Nanguda/Uda Susuan _Bibi/Paman dari saudara ibu susuan _`Ammatun/`Ammun lil Rodho`ah _ _ Tabel 6. 

Tutur dari Garis Hubungan Semenda No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`an/Arab _ _1 _Nantulang/Tulang dan seterusnya ke atas _Mertua perempua/laki-laki _ _ _2 _Anak Naidapot/Anak Naioban _Anak tiri, yakni: Anak dari suami/anak dari bawaan istri _ _ _3 _Babere, anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah _Menantu Perempuan/laki-laki _ _ _ B. 

Tutur Menurut Pranata Tutur pada Masyarakat Adat Batak Masyarakat Batak mengatur hubungan kekeluargaan dengan susunan Tutur, agar dapat keharmonisan dan keserasian dalam masyarakat dan keluarga. Hubungan perkawinan dengan partuturon menurut adat sangat diperhatikan. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam bidang partuturon akan mendapatkan comoohan dan sanksi dari pengetua adat. 

Partuturon berasal dari akar kata tutur yang berarti istilah sapaan yang dipakai ketika menyapa orang lain. Tutur merupakan kata-kata kunci kekerabatan. Kata kunci itu menentukan posisi setiap orang dalam jaringan kekerabatan Dalihan na Tolu._ Tutur adalah hata bona atau kata dasar yang menurut ilmu tata bahasa disebut sebagai kata benda abstrak. 

Hata bona Tutur mengandung pengertian panggilan keakraban atau sapaan keakraban antara seseorang dengan orang lain._ Setiap Tutur mengandung nilai moral, nilai etika, dan budi pekerti yang sangat tinggi nilai spritualnya, sehingga dengan mengamalkan makna setiap Tutur, niscaya dapat memelihara keharmonisan, kerukunan dan keakraban dalam bermasyarakat._ 

Adab dalam hubungan kekerabatan berdasarkan Dalihan na Tolu adalah terkait dengan Tutur, karena di dalam Tutur itu memiliki muatan etika yang kuat, yakni adab pergaulan hidup sehari-hari. Setiap Tutur memiliki nilai yang berbeda dengan yang lain. Misalnya, adab seseorang dengan tulangnya (saudara laki-laki ibu atau ayah dari isteri) akan berbeda dengan adab seseorang dengan udanya (adik ayahnya). 

Seseorang tidak akan layak bergurau dengan tulangnya, sedangkan dengan udanya lebih bisa bergurau._ Ada sejumlah Tutur yang hanya berlaku bagi laki-laki atau hanya berlaku bagi perempuan saja. Ada Tutur yang merupakan sapaan pada waktu berdialog, misalnya tulang. Ada pula sapaan yang merupakan nama yang mencirikan kelompok kekerabatan, misalnya ompung suhut._ 

Pemakaian Tutur sapa dalam kekerabatan ini sangat berperanan membentuk perilaku masyarakat, sehingga melalui Tutur orang mampu mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati sesama, saudara dan keluarga lainnya. Dengan Tutur ini orang dapat berbicara lebih beradap dan berbudaya. Dalam kehidupan sehari-hari sistem kekerabatan ini juga sangat dijunjung tinggi dimana seseorang yang ingin berkomunikasi dengan orang lain akan merasa kurang sopan dan kurang baik, jika dilakukan dengan cara saling memanggil nama masing-masing. Oleh kerana itulah tutur diperlukan sebagai pengganti nama seseorang. 

Tutur dipakai untuk mengetahui hubungan seseorang lainnya dan panggilan apa yang akan dipergunakannya di dalam pergaulan hidup sehari-hari._ Dalam masyarakat batak adalah sangat terkait antara nama seseorang warga masyarakat dengan Tutur sapa yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nama tidak boleh asal disebut atau dipanggilkan kepada seseorang sesuai dengan namanya, walaupun dengan nama itu sebenarnya diberikan kepadanya untuk dipanggilkan. 

Selain daripada itu dalam masyarakat Etnik Angkola yang tingkat umurnya di atas diri kita tidak boleh dipanggilkan namanya apalagi orang-orang tua, sebagai contoh orang-orang tua yang sejajar dengan ayah kita, umumnya tidak boleh disebut namanya._ Hasil penelitian Raja Imbang Desa menyimpulkan bahwa pernikahan yang baik dalam pandangan adat adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan tidak menabrak rambu-rambu yang telah digariskan dalam Tutur dan agama._ Pendapat beliau didukung oleh fakta berikut: Tabel 7. 

Jawaban Responden Tentang Tingkat Perkawinan Yang Baik No _Jawaban Responden _Jumlah _% _ _1 _Perkawinan tidak semarga _31 _62 _ _2 _Perkawinan luar suku _8 _16 _ _3 _Perkawinan seagama _11 _22 _ _Jumlah _50 _100% _ _ Sumber : Data Primer 2016 Data di atas menunjukkan bahwa perkawinan yang paling baik adalah perkawinan yang dilangsungkan atas dasar perbedaan marga. Baru setelah itu, perkawinan yang didasarkan atas kesamaan agama. 

Sedangkan perkawinan berdasarkan perbedaan suku, hanya sedikit sekali. Memanggil orang dengan Tutur sebagaimana diatur dalam adat merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada orang lain. Andaikan seseorang berjumpa dengan orang lain yang belum diketahui silsilah dan asal kampungnya, maka penggunaan Tutur tetap dipakai. 

Artinya, berkomunikasi awal dengan seseorang yang belum di kenal dengan baik digunakan Tutur awal atau penyapa yang umum sebagai berikut : Ompung, kepada seseorang orang tua yang memang sudah tua. Amang, kepada seseorang lelaki yang lebih tua dari kita. Inang atau Namboru kepada seseorang perempuan yang lebih tua dari kita. Lae, kepada seseorang lelaki yang sebaya dengan kita. Ito, kepada seseorang perempuan yang sebaya dengan kita. Eda, kepada sesama perempuan yang umurnya sebaya. 

Dengan Tutur sapa awal seperti di atas, seseorang yang baru kenal dengan orang lainnya akan menjadi lebih akrab dan dapat berkenalan lebih jauh dan ada kemungkinan seseorang itu ternyata keluarga dekat. Jenis Tutur Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan jenis-jenis Tutur sebagai berikut : Alak lahi niba : Suami; Daboru niba, dongan sabagas, saripe : Istri; Aya, Amang, Damang, Apa : Ayah kandung atau yang sederajat; Inang, Dainang, Inde, Umak : Ibu kandung atau yang sederajat; Amang : Keturunan kandung laki-laki atau perempuan atau yang sederajat; Boru : Keturnan kandung perempuan atau yang sederajat; Pahompu : Cucu; Uda : Semua adik laki-laki dari ayah atau yang sederajat; Amangtu, Amantua, Uwak : Semua abang ayah atau yang sederajat; Nanguda : Istri dari adik ayah atau yang sederajat; Nantua, Inangtua : Istri abang ayah atau yang sederajat; Ujing, Bujing, Etek : Adik perempuan dari ibu atau yang sederajat; Inang Tobang : kakak perempuan dari ibu atau yang sederajat; Namboru, Bou : Saudara perempuan dari ayah atau yang sederajat; Tulang : Saudara laki-laki dari ibu atau yang sederajat; Nantulang : Istri dari saudara ibu atau yang sederajat; Amang Boru : Suami dari saudara perempuan ayah atau yang sederajat; Ompung : Kakek atau nenek; Halak Bayo : Istri dari saudara laki-laki dari istri kita; Ompung Suhut : Kakek dan nenek dari pihak ayah; Ompung bayo :Kakek dan nenek dari pihak ibu; Anggi Bayo : Istri adik atau yang sederajat; Angkang Bayo : Istri dari abang atau yang sederajat; Ipar : Panggilan timbal-balik antara lelaki yang mengambil istri dari saudara seorang lelaki lain; Lae : Laki-laki yang mengawini saudara perempuan kita; Tunggane : Saudara laki-laki dari istri kita atau yang sederajat; Eda : Panggilan timbal-balik antara istri kita dengan saudara perempuan kita atau yang sederajat; Aya Tobang : Suami dari kakak ibu kita atau yang sederajat. 

Panggilan semacam ini bisa juga dipakai kepada kakek ayah kita; Inang Tobang : Panggilan kepada nenek ayah kita; Angkang Mulak : Cucu kita dari anak laki-laki, memanggil tutur kepada saudaya perempuan kita; Tulang Mulak : Panggilan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki istri kita atau yang sederajat; Nantulang Mulak : Panggilan kepada istri anak laki-laki dari tunggane; Bere, babere : Semua anak-anak dari saudara perempuan atau yang sederajat; Anak Mulak : Anak dari cucu laki-laki; Pahompu Mulak : Cicit atau yang sederajat; Tulang Naposo : Anak saudara lelaki dari istri; Ama Naposo : Panggilan saudar perempuan kita kepada anak kita yang laki-laki atau yang sederajat; Parumaen, Inang Naposo : Istri dari anak atau yang sederajat. 2. 

Pengaruh Tutur Terhadap Perkawinan Masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan merupakan masyarakat yang memiliki berbagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Pasalnya, di antara sekian banyak adat istiadat maupun budaya yang ada di sana, masih relevan sekali untuk diamalkan dan diimplementasikan kandungan nilainya pada masa sekarang, seperti nilai Tutur._ Keberadaan Tutur ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Batak. 

Artinya, melalui tutur ini, seseorang akan mengerti betul bagaimana silsilah keturunan dan hubungan darah di antara mereka. Jika seseorang memanggil orang lain dengan panggilan “uda”, maka secara otomatis orang akan langsung paham bahwa orang yang memanggil tutur “uda” tadi adalah berkedudukan sebagai keponakan (amang/anak), yakni anak abang dari orang yang dipanggil “uda”, baik kandung maupun tidak. 

Sedangkan orang yang dipanggil “uda” tadi, berkedudukan sebagai paman, yakni adek laki-laki dari ayah orang yang memanggil, baik kandung maupun tidak._ Tutur lainya, jika ada seseorang memanggil orang lain dengan tutur “ambou”, maka secara otomatis masyarakat akan mengerti bahwa orang yang memanggil Tutur “ambou” tadi, berkedudukan sebagai anak abang maupun anak adek dari orang yang dipanggil Tutur “ambou”. 

Jika yang memanggil Tutur “ambou” tadi berjenis kelamin laki-laki, maka ia tidak boleh menikah dengan anak perempuan “ambounya”. Sebaliknya jika yang memanggil tutur “ambou” tadi berjenis kelamin perempuan, maka ia boleh menikah dengan anak laki-laki dari “ambounya”. Ajaran Tutur ini masih sangat relevan untuk diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya masyarakat mengetahui tatakrama dan sopan-santun dalam bersikap, bertinak dan berbicara di tengah-tengah masyarakat. 

Melalui Tutur ini, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya. Praktisnya, Tutur ini amat membantu orang lain dalam menelusuri hubungan kedekatan dan keturunan seseorang dalam masyarakat. 

Jadi tidak perlu lagi kenalan, atau mencari secara mendalam silsilah masing-masing. Dengan begitu, ajaran Tutur membawa misi prinsip efektif dan efisiensi dalam bidang penelusuran keturunan._ 3. Jenis Tutur yang Tidak Boleh Dinikahi Dari sekian banyak Tutur yang terdapat dalam masyarakat Batak, ternyata tidak semua jenis tutur dapat dinikahi, melainkan perkawinan hanya bisa dilangsungkan terhadap beberapa Tutur tertentu saja. Orang tua pada suku Batak selalu menganjurkan perkawinan dilangsungkan menurut Tutur yang dibenarkan. 

Tetapi bila anjuran ini tidak dihiraukan oleh anak, maka pihak orang tua biasanya mengalah demi kebahagiaan anak-anaknya._ Tidak semua perkawinan dianggap baik dalam adat. Adapun perkawian yang dilarang dalam adat adalah perkawinan yang dilangsungkan seseorang dengan Tutur berikut: Ito : Saudara kandung, sebapak, seibu atau sederajat; Saudara Semarga; Ujing : Saudara ibu kandung; Anggi Ipar : Saudara istri kandung kalau istri masih hidup; Anak saudara laki-laki dan perempuan; Anak Uda : Anak saudara ayah; Anak Ujing : Anak saudara perempuan dari ibu; Anak Bou : Anak perempuan dari saudara perempuan ayah; Cucu baik laki-laki maupun perempuan._ Mohd. 

Taib Osman berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dilarang menurut hukum adat, orang lari mencari jalan perkawinan dari segi agama. Dan apabila perkawinan juga dilarang menurut adat dan agama, orang lari ke peraturan undang-undang perkawinan._ 4. Jenis Tutur yang Boleh Dinikahi Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan pranata yang diatur dalam Tutur. Dalam arti kata, perkawinan yang dilangsungkan dengan orang yang jauh silsilah keturunan dan nasabnya. 

Bila perlu perkawinan tersebut dilangsungkan dengan orang yang berlainan suku atau daerah, karena akan banyak mendatangkan manfaat, seperti terjadinya pertukaran budaya, pertambahan keluarga dan lain sebagainya._ Sesungguhnya perkawinan yang baik dalam pandangan masyarakat adat Batak adalah perkawinan yang dilangsungkan terhadap semua Tutur selain kesembilan Tutur yang dilarang untuk dinikahi sebagaimana disebutkan di atas. Siapa saja di luar Tutur yang sembilan tadi adalah boleh dinikahi dalam pandangan masyarakat adat Batak. 

Dan jika terjadi pernikahan, secara otomatis ayah mempelai perempuan akan dipanggil Tutur tulang oleh mempelai laki-laki dan ibunya dipanggil sibagai Tutur nantulang oleh mempelai laki-laki. Sebaliknya, ayah mempelai lakai-laki akan dipanggil Tutur Amang Boru oleh mempelai perempuan dan ibu mempelai laki-laki akan dipanggil dengan Tutur Ambou oleh mempelai perempuan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak laki-laki bisa melangsungkan pernikahan terhadap seorang gadis yang bukan dari anak Tulang atau Nantulangnya, melainkan anak dari Tutur lainnya, seperti anak gadis dari Tutur udanya, Uaknya, Ompungnya dan lainnya. Perkawinan semacam ini hanya bisa dibenarkan dengan beberapa syarat berikut: Hubungan silsilah darahnya harus jauh; Berlainan marga; Seagama. 

Pada asasnya perkawinan menurut masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah hanya dibolehkan terhadap anak dari Tulang/Nantulang bagi mempelai laki-laki atau anak dari Amang Boru/Ambou bagi mempelai perempuan. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Batak, selain memperhatikan Tuturnya, juga harus diperhatikan dan didukung oleh beberapa syarat berikut: Berlainan marga; Satu derajat dalam kedudukan tingkat adat; Satu bentuk pengertian dalam pelaksanaan adat; Satu paham dalam kepercayaan. 

Masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan memang konsisten dalam pelaksanaan adat dalam semua jenis kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Gambar 1. Kedua mempelai sedang diupah-upah oleh pihak harajaon, hatobangon dan masyarakat adat Dalihan na Tolu _ Gambar 2. Pihak Harajaon Melaksanakan Acara Adat di Atas Nacar BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT BATAK MUSLIM Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam; Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan; Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Pranata Tutur; Kompetensi Dasar _Indikator _ _Memahami dengan benar tentang penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam, penyelesaian sengketa perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa perkawinan menurut pranata Tutur pada masyarakat adat Tapanuli Bagian Selatan. 

_Setelah kegiatan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: Mnjelaskan tata cara penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam; Menjelaskan tata cara penyelesaian sengketa perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menjelaskan tata cara penyelesaian sengketa perkawinan menurut pranata Tutur pada masyarakat adat Tapanuli Bagian Selatan. 

_ _ Dalam setiap perjalanan rumah tangga tidak akan bisa lepas dan terhindar dari adanya benturan-benturan hak dan kewajiban antara suami dan isteri sebagai proses awal munculnya sengketa perkawinan. Timbulnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tidak perlu ditakuti apalagi untuk dihindari, karena permasalahan dalam perjalanan sebuah rumah tangga akan selalu ada dan datang silih berganti. 

Permasalahan rumah tangga bukan untuk dihindari melainkan untuk diselesaikan dengan cara adil, arif dan bijaksana berdasarkan asas kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa yang baik adalah penyelesaian yang dilakukan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa cara yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa perkawinan menurut Al Qur`an dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, yakni: A. 

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam Setiap kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada saatnya mengalami kebahagiaan dan ada saatnya pula menemukan berbagai masalah, baik yang bersifat kecil maupun yang bersifat besar. Ada pula masalah rumah tangga muncul disebabkan oleh tingkah laku istri dan ada pula saatnya masalah disebabkan oleh tingkah laku suami. 

Kalau seandainya masalah rumah tangga muncul dikarenakan oleh perlakuan istri, maka Al Qur`an memberikan 5 (lima) langkah yang harus dilakukan, yakni: 1. Memberi Nasehat dengan Penuh Kebijaksanaan. Memberikan nasehat merupakan langkah pertama dalam upaya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan sebagaimna yang difirmankan Allah dalam Al Qur`an: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz_ nya, maka nasehatilah mereka...”._ 

Kata nasehat diambil dari kata kerja ”Nashaha (bahasa Arab)” yang berarti membimbing atau mengarahkan._ Sedangkan pengertian nasehat secara istilah adalah usaha memberikan arahan pada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan agar ia dapat berbuat sesuai dengan kehendak yang memberi nasehat. 

Sedangkan Imam As Syayuti berpendapat bahwa nasehat merupakan suatu upaya memberikan bimbingan kepada sesorang agar ia berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Setiap orang mempunyai potensi untuk berbuat salah, oleh karenanya nasehat sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia terutama sekali dalam kehidupan suami istri. 

Imam Syafi`i berpendapat bahwa nasehat pada manusia mempunyai 2 (dua) fungsi, yakni: a) fungsi Ijtinab (prefentif), artinya nasehat berperan besar dalam mencegah orang dari berbuat kesalahan, b) fungsi Amer (perintah), artinya nasehat berperan menyuruh dan memerintahkan orang untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan laraganNya. 

Kehadiran nasehat dalam kehidupan rumah tangga sangat penting sekali, karena akan dapat mempersatukan dua hati yang mulai retak dan juga dapat mengeratkan dua hati yang saling mencintai. 2. Pisah Ranjang untuk Sementara Waktu. Pisah ranjang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa dalam perkawinan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT: (((((((((((((((( ((( ((((((((((((( …. ”Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...”._ 

Perintah pisah ranjang dalam ayat ini menunjukkan kata nasehat seorang suami kepada istrinya dalam bentuk isyarat. Isyarat dalam Islam dapat dipergunakan sebagai alat menjelaskan maksud seseorang kepada orang lain. Nasehat yang dilakukan melalui isyarat dipandang sama nilainya dengan nasehat yang dilakukan melalui lisan. 

Sebab kedua cara ini memiliki maksud yang sama, yakni untuk menasehati orang lain agar selalu berada pada jalan yang benar sesuai syariat Islam dan Undang-undang perkawinan. Sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa nasehat berdasarkan isyarat sangat diperlukan apabila ia merasa gagal memberi nasehat melalui lisan._ 3. Memukul yang Tidak Menyakitkan. 

Adapun yang dimaksud adalah melakukan pemukulan yang sekiranya tidak menyakitkan dan tidak membahayakan dengan tujuan untuk menyadarkan istri sebagaimana firman Allah: ….(((((((((((((( Dan pukullah mereka...”._ Al Qur`an memang membolehkan suami memukul istri yang berbuat salah dalam pergaulan dengan suaminya dan berjalan pada jalan yang sesat, sehingga dia tidak mau berhenti dari kesesatannya. 

Tawaran pemukulan yang dimaksudkan Al Qur`an ini adalah pemukulan yang bersifat pengobatan, sedaqngkan pengobatan ini hanya diperlukan dalam keadaan darurat. Memukul istri dengan sesuatu yang tidak membahayakannya jauh lebih baik daripada perceraian. Sebab perceraian itu dapat meruntuhkan eksistensi rumah tangga dan merobek-robek ikatan rumah keluarga. 

Kalu boleh dibandingkan antara bahaya yang ringan dengan bahaya yang besar, maka melakukan bahaya yang ringan akan lebih baik daripada melakukan bahaya yang lebih besar._ Pukulan bukanlah merendahkan derajat wanita, tetapi pukulan adalah salah satu metode pengobatan kejahatan dalam Islam dimana pada satu saat sangat bermanfaat bagi jiwa yang kurang lurus sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah:”Seorang yang bodoh perlu diketuk dengan tongkat, tetapi seorang yang pintar cukup diketuk dengan isyarat”. 

Kebolehan laki-laki memukul istrinya bukan bertentangan dengan fitrah manusia atau tindakan itu bukan termasuk kategori pelanggaran HAM seperti yang digembar-gemborkan sekarang ini. Sesungguhnya Pemukulan itu hanya diperlukan ketika situasi rumah tangga terancam hancur. Itupun hanya dibenarkan terhadap suami yang sudah membuat perhitungan baik, bukan dengan emosi semata. 4. 

Mengadakan Perdamaian Jika nusyuz itu bersumber dari seorang suami, maka langkah yang dilakukan oleh pihak isteri adalah mengajak untuk mengadakan perdamaian, agar suaminya tidak melakukan nusyuz kembali sebagaimana yang difirmankan Allah SWT Q.S. An Nisa/4: 128: (((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((( dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,_ dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir._ 

dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hal ini Rasilullah SAW bersabda: “mediasi antara sesama kaum muslimin dapat dibenarkan, kecuali mediasi yang menghalakan perkara haram dan mengharamkan perkara halal”._ 

Ayat ini menerangkan sikap yang harus diambil oleh seorang isteri bisa ia melihat sikap nusyuz dari suaminya, seperti tidak melaksanakan nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya . Jika demikian halnya, maka hendaklah isteri mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian di samping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar. 

Dalam hal ini tidak berdosa jika isteri bersikap mengalah kepada suaminya, serta bersedia beberapa haknya dikurangi dan sebagainya._ Usaha mengadakan perdamaian yang dilakukan isteri, bukanlah berarti isteri harus bersedia merelakan sebagaian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tetapi untuk memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya, sehingga dengan demikian suami ingat kembali kepada kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Allah . 

Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah/2: 228: (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. 

akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Damai dalam kehidupan keluarga menjadi tujuan agama dalam mensyariatkan pernikahan. Karena itu hendaklah kaum muslimin menjauhkan segala macam kemungkinan yang dapat menghilangkan suasana damai dalam keluarga. 

Hilangnya suasana damai dalam keluarga membuka kemungkinan terjadinya perceraian yang dibenci Allah. Jika para suami selalu berusaha mendamaikan dan menenteramkan para isteri dan memelihara hak-hak isterinya, Allah Maha Pengasih kepada hambaNya._ Abdul Halim Hasan menerangkan ayat ini menunjukkan cara bagaimana yang mesti dilakukan kalau isteri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang kurang mengindahkannya, atau dengan kata lain si isteri kurang diperhatikan (ill treatment) dari suaminya. Bisa juga suami tidak mengacuhkan isterinya._ Secara johir Q.S. 

An Nisa/4: 128 di atas menunjukkan bahwa cara dan metode yang tepat yang dilakukan oleh pihak isteri dalam menghadapi seorang suami yang melakukan nusyuz adalah mengajak pihak suami untuk melakukan perdamaian, yakni mengajak suaminya untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang masuk dalam kategori nusyuz, seperti mengajak suami untuk tidak bersikap keras terhadap isterinya, mengajak suaminya untuk melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak-hak isterinya, suami diajak untuk mau memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana biasanya dan seterusnya. 

Al Qur`an menjelaskan bahwa terdapat perbedaan metode dalam menyelesaikan sengketa nusyuz yang bersumber dari seorang isteri dengan sengketa nusyuz yang bersumber dari seorang suami. Kalau terjadi nusyuz yang bersumber dari isteri, mala penyelesaian sengketanya dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Sedangkan jika tindakan nusyuz bersumber pada suami, maka penyelesaian sengketanya dilakukan dengan 1(satu) cara, yakni mengajak suaminya untuk melakukan perdamaian. 

Bukan dengan cara memberikan nasehat dari seorang isteri, atau dengan cara pisah tempat tidur atau dengan cara memukul suami. Adanya perbedaan cara dalam penyelesaian tindakan nusyuz itu dikarenakan seorang suami adalah pemimpin bagi seorang isteri sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. 

An Nisa/4: 34: ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 

sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri_ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)._ Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa seorang suami merupakan pemimpin bagi seorang isteri berdasarkan adanya kelebihan seorang suami dari seorang isteri dan juga dikarenakan seorang suami telah menafkahkan dari sebagaian hartanya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. 

Oleh karenanya, jika terjadi nusyz yang dilakukan oleh pihak suami, maka cara penyelesaiannya dilakukan dengan cara mengajaknya berdamai secara ma`ruf, arif dan bijaksana. Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan Islam dalam jiwa kaum muslimin secara mendalam sehingga menjadi bagian dari kepribadian dan akidah mereka.. 

Sejak awal Islam telah mengumandangkan perdamaian ke segenap penjuru dunia seraya menetapkan jalan hidup yang bijaksana agar arti hakiki kemanusiaan dapat dicapai._ Dasar pelaksanaan perdamaian dalam Al Qur`an adalah Q.S. An Nisa/4: 128: ((((((((((( (((((( dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). Penegakan perdamaian ini juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan jalan marfu` dan mauquf pada Umar r.a 

yang artinya:”Melaksanakan perdamaian di antara kaum muslim itu dibolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal”._ Kaum muslimin sependapat bahwa perdamaian berdasarkan pengakuan itu boleh. Mereka berselisih pendapat tentang boleh tidaknya perdamaian berdasarkan pengingkaran. Menurut Malik dan Abu Hanifah perdamaian yang berdasarkan pengingkaran itu boleh. 

Menurut syafii, perdamaian atas dasar pengingkaran itu tidak boleh, karena termasuk memakan harta dengan cara yang tidak benar tanpa imbalan._ Menurut Fuqaha Malikiyah transaksi perdamaian (aqad ash shulhu) itu ada imbalannya, yaitu terhapusnya perselisihan dan terhindarnya sumpah. Dalam mazhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat bahwa perdamaian yang berdasarkan kepada pengakuan, keabsahannya diperhatikan seperti perhatian kepada keabsahan jual beli._ Sesungguhnya Islam mencintai hidup serta mendorong manusia untuk mencintainya. 

Karena hal itu membebaskan mereka dari rasa takut, sekaligus memberikan jalan yang terbaik agar kehidupan manusia mengarah kepada tujuan yang baik dan maju. Kata Islam itu sendiri berasal dari kata as-Salaam (perdamaian). Karena As-Salaan dan Al-Islam sama-sama bertujuan menciptakan ketenteraman, keamanan dan ketenangan. Demikian juga salah satu nama Allah adalah As-Salaam karena Dia memberi rasa aman kepada manusia melalui syariatNya, berupa prinsip-prinsip dan jalan kehidupan._ 

Pembawa agama inipun adalah pembawa panji perdamaian, karena ia membawakan kepada kemanusiaan petunjuk, cahaya dan kebaikan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al Qur`an Q.S. Al-Anbiyaa`/21: 107: (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 

Orang yang paling utama dan dekat dengan Allah adalah orang yang apanila berjumpa memulai dengan mengucapkan salam. Mengupayakan perdamaian (salam) di alam raya dan mengucapkannya merupakan bagian dari iman. Allah menjadikan kata ini sebagai bagian dari penghormatan kaum muslimin untuk menegaskan bahwa agama mereka adalah agama damai dan aman, serta mereka adalah penganut perdamaian dan pecinta damai. 

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: ?????????? ??????? ???? ??????? ????? ?????????? ????????? ???? ??????? ???? ????? ????????? ???? ?????? ??????? ???? ??????? ?????? ??????? ????????? ????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????? ???????????? ?????? ????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? ???? ???????? ?????? ???? ???????? Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, apa yang baik dari agama Islam, Nabi bersabda: memberimakan orang yang membutuhkan dan memberikan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal._ Salam adalah ungkapan rasa aman, tidak ada pembicaraan sebelum ada rasa aman. 

Seorang muslim berkewajiban, ketika bermunajat kepada Tuhannya terlebih dahulu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dirinya dan kepada hamba Allah yang saleh. Apabila ia telah selesai bermunajat kepada Allah kemudian dia berkecimpung dalam kehidupan dunia, dia menghadapinya dengan rasa damai, penuh kasih dan berkah.Jika seorang pasukan melontarkan salam ketika perang, maka perang wajib dihentikan sebagaimna firman Allah dalam Q.S. 

An Nisa/4: 94: ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((( Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, Maka telitilah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Penghormatan Allah kepada kaum mukmin adalah dengan salam sebagaimana dinukilkan dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 44: (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya Ialah: Salam; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. 

Penghormatan malaikan di akhirat kepada manusia juga dengan salam sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. Ar-Ra`d/13: 23-24: ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( (yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka Alangkah baiknya tempat kesudahan itu. 

Tempat tinggal orang yang saleh di surga adalah Darus Salaam sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-An`aam/6: 127: ( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( bagi mereka (disediakan) darussalam (syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. 

Para penghuni surga tidak pernah mendengar ucapan dan tidak berbicara yang bukan salam sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S. Yunus/10: 25: (((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam)._ 

Banyaknya penghargaan kata salaam ini serta cakupannya dalam keagamaan jiwa akan dapat membangun seluruh anggota badan, menggerakkan pikiran serta pandangan ke arah prinsip yang luhur dan agung. 5. Penyelesaian Melalui Hakam. Ulama sependapat bahwa mengirim juru damai diperbolehkan, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri._ 

Adapun yang menjadi solusi penyelesaian sengketa yang ditawarkan dalam Al Qur`an adalah dengan memanfaatkan mediasi hakam sebagaimana yang difirmankan Allah SWT: (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan…._ Fuqaha sependapat bahwa kedua juru damai itu hanya dikirim dari keluarga suami isteri. 

Kecuali apabila dari keluarga suami isteri itu tidak terdapat orang yang pantas untuk menjadi juru damai, maka dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami isteri itu._ Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah syiqaq_ (terjadinya perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya Allah SWT dalam Q.S. 

An Nisaa/4: 35 telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. _ Salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut._ 

Hakam semakna dengan mediasi yang berarti satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar syiqaq, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan._ 

Hakam menurut penjelasan pasal 76 ayat (2) ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Hakam dipilih dari keluarga suami dan isteri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga isteri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. 

Kalaulah dibandingkan pengertian yang dikemukakan oleh Morteza Mutahhari dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2), tampaknya pengertian yang dikemukakan beliau sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam QS. An-Nisaa/4: 35. Sedang apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 sudah agak menyimpang. 

Hakam yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami isteri. Sedang hakam yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 boleh dari pihak keluarga suami saja, atau dari pihak keluarga isteri saja, bahkan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain. 

Namun demikian, maksud dan tujuan pembuat undang-undang bukanlah untuk menyingkirkan ketentuan dalam Q.S. An-Nisaa/4: 35, tetapi tujuannya agar rumusan ayat itu dapat dikembangkan menampung problema yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya. a. 

Pengangkatan Hakam Pengangkatan hakam dalam perkara peceraian atas dasar syiqaq, ialah dilakukan pada sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi, yaitu setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan, dengan kata lain Pengadilan barulah dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan pembuktian selesai diperiksa. Saksi-saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan para pihak telah selesai diperiksa. 

Prosedur demikian didasarkan, bahwa Pengadilan atau hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri, dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah dapat diraba, barulah hakim memberi bekal kepada hakam (mediator) tentang segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan bahan menjajaki usaha penyelesaian perselisihan. 

Dan agar hakam dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu yang terjadi di persidangan haruslah disampaikan kepadanya._ Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, bahwa yang berwenang mengangkat hakam adalah pengadilan, yang pengangkatannya dilakukan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara. 

Namun demikian dari segi pendekatan hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata, pengusalan hakam datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas memutuskan siapa yang mereka inginkan menjadi hakam dari pihaknya. Akan tetapi apa yang mereka usulkan, tidak mengikat hakim. Oleh karena demikian, sebaiknya hakim menganjurkan kepada para pihak untuk mengusulkan beberapa orang, serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata masing-masing calon. 

Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa fuqaha berpendapat kedua juru damai itu hanya dikirim dari keluarga suami isteri, salah satunya dari pihak suami dan lainnya dari pihak isteri. Kecuali apabila dari keluarga suami isteri itu tidak terdapat orang yang pantas untuk menjadi juru damai, maka dikirimkan orang lain yang bukan dari keluarga suami isteri itu._ Fuqaha sependapat bahwa apabila kedua juru damai itu berselisih pendapat, maka pendapat keduanya tidak dilaksanakan. 

Mereka juga sependapat bahwa kata-kata keduanya untuk tetap mengumpulkan suami isteri itu berlaku tanpa pemberian kuasa dari kedua suami isteri._ b. Pendapat Hakam (Mediator) Tidak Mengikat Pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tidak menyinggung sampai dimana kekuatan mengikat usul hakam (mediator) kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Barangkali hal itu sesuai dengan fungsi hakam yang tidak dibarengi dengan kewenangan apa pun. Sebagaimana yang sudah disinggung, undang-undang tidak memberikan kewenangan bagi hakam (mediator) untuk menjatuhkan putusan._ Hakam (mediator) yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 lebih menitikberatkan kewajiban dari pada kewenangan. 

Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan perselisihan suami isteri. c. Peran Hakam Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (lewat Pengadilan), dan penyelesaian dengan cara non litigasi, salah satu diantaranya adalah cara “Mediasi”, dimana orang yang menjalankannya biasa disebut dengan “mediator”, yang sekaligus merupakan substansi dari kajian ini. 

Peranan hakam selaku mediator yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, dimana pengangkatan hakam dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. d. 

Kewenangan Hakam Selaku Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Kewenangan hakam selaku mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian atas dasar syiqaq, tidak lain adalah kewenangan hakam untuk menjatuhkan putusan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori sebelumnya, bahwa pendapat hakam tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Undang-undang dalam hal ini juga tidak memberikan kewenangan bagi hakam untuk menjatuhkan putusan. Hakam yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih dititikberatkan pada kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan perselisihan suami isteri. 

Sesuai fungsinya dan peranannya, hukum memberikan kepada hakam hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim. Dalam hal ini tampaknya undang-undang memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada hakim untuk menilai usulan dari hakam. Melalui acuan-acuan penerapan yang ada, hakim tidak akan membabi buta dan menelan begitu saja pendapat dan usul hakam. 

Apalagi bertitik tolak dari asumsi tentang adanya kemungkinan hakam yang ceroboh dalam mengambil kesimpulan mengusulkan perdamaian sekalipun tidak didukung oleh dasar alasan yang benar, dengan sendirinya kurang dapat dipertanggung jawabkan rasanya apabila hakim tutup mata dalam menerima usul tersebut begitu saja._ Berhubung karena banyaknya perceraian di seluruh Indonesia, maka pemuka-pemuka agama Islam berusaha untuk mengurangi jumlah perceraian sampai ke tingkat yang sekecil-kecilnya. 

Tanggal 3 Januari 1960 seluruh organisasi yang menangani penyelesaian perceraian telah bergabung dalam satu organisasi dengan nama: Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (B.P.4) yang dipimpin oleh pusat seperti tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961._ Tujuan B.P.4 mempertinggi nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera, sepanjang tuntunan-tuntunan Islam. 

Usaha yang dilakukan oleh B.P.4: Memberi nasehat dan penerangan kepada yang berkepentingan serta khalayak ramai dalam soal-soal nikah, talak dan rujuk; Memperkecil adanya perkawinan di bawah umur dan perceraian; Menerbitkan buku-buku/brosur-brosur dan menyelengarakan kursus-kursus/latihan-latihan; Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat; Bekerjasama dengan instansi-instansi dalam batas yang tertentu. Sedangkan yang dapat menjadi anggota B.P.4 

ialah: 1) wakil dari organisasi, baik wanita mapun pria, b) tenaga-tenaga ahli dan pejabat-pejabat yang diperlukan. Tanggal 20 Mei 1967 , B.P.4 tidak lagi menjadi semi resmi, tetapi termasuk menjadi salah satu bagian dari Direktorat Urusan Agama dengan sebutan resmi: Dinas Penasehat Perkawinan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari: Urusan Penelitian Kesejahteraan Keluarga; Urusan Penasehat Perkawinan dan Perceraian. 

Manakala perkawinan suami isteri mengalami kemacetan, proses nasehat perkawinan diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha pertolongan untuk perbaikan dan mengembalikan keadaan “sehat” bagi perkawinan dan keluarga yang bersangkutan. B. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan 1. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 UU No. 

1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:” Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak” dan ayat (2) menyebutkan bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap siding pemeriksaan. Penjelasan ayat ini menunjukkan bahwa usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada siding pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. 

Dalam mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Pasal 32 dijelakan bahwa apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alas an atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian, kemudian pasal 33 disebutkan bahwa apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dalam siding tertutup. 

Menurut penjelsan dari pasal ini bahwa apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam siding tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alas an-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian. 2. 

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penyelesaian sengketa perkawinan dengan jalan perdamaian juga telah diatur dalam KHI Pasal 143 ayat (1) yang berbunyi:” Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”, ayat (2):”Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. 

Pasal 144 berbunyi bahwa apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Sedangkan pasal 145 berbunyi bahwa apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 3. 

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUH. Prdt BAB X Bagian 2 Pasal 202 yang berbunyi:” Bila pihak tergugat menyetujui tuntutan, pengadilan negeri harus memerintahkan, agar suami-istri itu secara pribadi bersama-sama menghadap seorang atau lebih hakim anggota, yang akan berusaha mendamaikan mereka. 

Bila usaha itu tidak berhasil, hakim harus memerintahkan untuk menghadap kembali lagi, paling cepat tiga bulan dan paling lambat enam bulan setelah pertama kali menghadap”. 4. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 UU No. 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) menegaskan bahwa hakam (mediator) lebih menitikberatkan kewajiban dari pada kewenangan. 

Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan perselisihan suami isteri. yang berwenang mengangkat hakam adalah pengadilan, yang pengangkatannya dilakukan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara. 5. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 UU No.30 Tahun 1999 adalah undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. 

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam ayat (7) dijelaskan bahwa arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. 

Ayat (8) menjelaskan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Dalam ayat (10) dijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. 

Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui APS yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengenyanpingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Ayat (2) dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan. 

Ayat (3) menjelaskan dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli atau melalui seorang mediator. Ayat (4) menjelaskan apabila para pihak dalam waktu 14 hari dengan bantuan seorang penasihat ahli atau lebih ataupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga APS untuk menunjuk seorang mediator. 

Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga APS, dalam waktu paling lama 7 hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai (5). Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak dapat dicapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. 6. 

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum perkara diperiksa harus lebih dahulu melalui tahapan mediasi sehingga diharapkan adanya perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung ini telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. 

Di Pengadilan Agama, ada 10 mediator dari luar baik itu berasal dari advocate maupun perguruan tinggi yang ikut membantu memberikan mediasi. Pasal 4 peraturan ini, mengisyaratkan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu di_upayakan penyelesaian damai dengan bantuan mediator kecuali sengketa yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha. Sengketa perdata yang dimaksud dalam pasal ini termasuklah sengketa perkawinan. 

Bahkan Pasal 7 Ayat (1) PERMA ini telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) PERMA ini. 

Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata. Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan tersele_saikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga se_hingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. 

Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak dike_tahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persi_dangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi._ 

Pada kenyataannya, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang pertama, yakni: a) ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir, dan; dan untuk perkara ghoib tidak ada mediasi, b) ditunda untuk mediasi. Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib. 

Kelompok kedua berpendapat, sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008. Pendapat kelompok pertama didasari pada beberapa alasan:_ Mediasi dilakukan jika ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atau beda pendapat dan keduanya bersepakat untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat tersebut di luar pengadilan melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. 

Artinya, kedua belah pihak harus sepakat untuk mediasi, dan mediasi tidak akan terjadi jika hanya ada satu pihak saja. Bagaimana akan dilakukan mediasi jika salah satu pihak tidak pernah hadir/datang. Dan bagaimana pula seorang mediator bisa membantu para pihak menyelesaikan sengketanya, jika mediator hanya bisa mendengarkan satu pihak saja karena ketidakhadiran pihak lainnya. Dengan demikian, sangat mustahil bisa tercapai kesepakatan-kescpakatan yang merupakan win win solution. 

Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 menyebutkan: "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi, (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi". 

Pada Pasal 7 Ayat (1) sudah sangat jelas disebutkan "yang dihadiri kedua belah pihak", artinya, hakim baru dapat mewajibkan mediasi kepada para pihak jika kedua belah pihak hadir saat persidangan Mafhum al-mukhalafah dari Ayat (1) adalah jika salah satu pihak tidak hadir, maka hakim tidak dapat mewajibkan mediasi. Sementara Ayat (2) merupakan pengecualian bagi Turut Tergugat bukan Tergugat, karena pihak yang sebenarnya bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat. 

Tidak menempuhnya mediasi oleh hakim karena alasan salah satu pihak tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan bukanlah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg sebagaimana Pasal 2 Ayat (3). Sebab tidak ditempuhnya mediasi dalam kasus ini bukanlah atas kehendak dan kemauan hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi lebih dikarenakan ketidakinginan salah satu pihak (pihak Tergugat) untuk mempertahankan hak-haknya. Walaupun demikian, hakim tetap berusaha mendamaikan dan menasihati pihak yang hadir. 

Jadi di dalam pertimbangannya hakim cukup menyebutkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan. Pasal 19 mengisyaratkan keterpisahan mediasi dengan litigasi. Jika sidang ditunda untuk mediasi sementara pada sidang tersebut salah satu pihak tidak hadir, maka secara tidak langsung telah menjadikan mediasi sebagai bagian dari hukum acara. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 

3 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator; C. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Menurut Pranata Tutur Semua jenis konflik yang menyangkut soal perkawinan, umumnya diselesaikan dengan baik berdasarkan asas kekeluargaan melalui Tutur yang terkandung dalam adat Dalihan na Tolu, sehingga penyelesaiannya tidak sampai pada tingkat pengadilan. 

Sekalipun oleh negara menyediakan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian berbagai sengketa yang resmi, termasuk sengketa dalam perkawinan, ternyata masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan tetap saja mempergunakan pranata Tutur dalam menyelesaikan setiap sengketa perkawinan. Mereka lebih percaya terhadap penggunaan pranata Tutur dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, jika dibandingkan dengan penggunaan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa perkawinan. 

Karena, setiap hasil putusan yang dikeluarkan melalui pranata Tutur ini dianggap lebih adil, manfaat dan lebih pasti karena hasil putusannya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat. Sekalipun demikian sakral dan agungnya sebuah perkawinan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan, ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa memang dimungkinkan juga terjadi sengketa dan permasalahan dalam bidang perkawinan. 

Jika memang terjadi sengketa perkawinan yang tidak bisa dihindari, maka masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan selalu berpedoman dan memecahkan sengketa tersebut dengan menggunakan dan memanfaatkan filosofi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Adapun filosofi masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan yang dimaksud adalah:”Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”. 

Keberadaan Tutur ini dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah amat penting sekali terutama dalam bidang penyelesaian sengketa perkawinan. Jika terjadi sengketa perkawinan di tengah-tengah masyarakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pranata Tutur yang terkandung dalam adat Dalihan na Tolu dengan cara martahi/Marpokat. 

Adapun model penyelesaiannya dilakukan dengan cara berikut: Jika terjadi sengketa perkawinan yang berasal dan bersumber dari seorang suami, maka Tutur yang akan menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu adalah semua Tutur yang terkandung dalam Anak Boru (sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 34); Sebaliknya, jika terjadi sengketa perkawinan yang bersumber dari pihak istri, maka Tutur yang menyelesaikan sengketanya adalah semua Tutur yang terkandung dalam Mora (sejalan dengan Q.S. 

An Nisa/4: 34); Kalau sengketa belum dapat diselesaikan melalui model mediasi seperti di atas, maka dilakukan penyelesaiannya melalui Tutur yang terkandung di dalam mora dengan Tutur yang terkandung di dalam Anak Boru secara bersamaan dengan melibatkan Kahanggi dari kedua belah pihak (sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 34); Andaikan dengan model ketiga ini juga sengketanya belum bisa diselesaikan, maka dilakukan penyelesainnya dengan mengundang: Tutur yang terkandung dalam Mora; Tutur yang terkandung dalam Anak Boru; Tutur yang terkandung dalam Kahanggi; Harajaon (satu orang mewakili keturunan Raja atau disebut dengan Bona Bulu); Hatobangon (salah seorang dari tokoh adat/tokoh masyarakat); Orang Kaya (orang yang pandai dalam bidang adat Dalihan na Tolu); Ompu ni Kotuk; Goruk-Goruk Hapinis. 

Andaikan sengketa juga belum dapat diselesaikan, maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. Sedangkan prosedur penyelesaian sengketa perkawinan pada masing-masing masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan yang tinggal di masing-masing lokasi penelitian sebagai berikut: Penerimaan pelaporan Ada pelaporan dari masyarakat akan adanya sengketa perkawinan yang perlu diselesaikan; Ada pelaporan dari orang tua para pihak yang bersengketa; Ada pelaporan dari para pihak yang bersengketa; Ada pelaporan dari perwakilan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa; Para Hatobangon, harajaon dan perwakilan masyarakat Dalihan na Tolu memanggil para orang tua kedua belah pihak yang berperkara untuk mencari duduk masalahnya; Pemanggilan para pihak yang bersengketa secara terpisah untuk memintai keterangan tentang: Akar permasalahan terjadinya sengketa perkawinan; Memberikan nasehat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; Memberikan alternatif pilihan yang harus diambil dari tawaran yang diberikan; Memberikan siraman rohani. 

Pemanggilan para pihak yang bersengketa secara bersamaan dengan maksud: Mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa secara bergantian di hadapan majelis adat; Mendengarkan keterangan dari para orang tua kedua belah pihak yang bersengketa; Mendengarkan keterangan dan pendapat dari pihak yang pernah ikut dalam menyelesaikan sengketa tersebut; Melakukan mediasi atau perdamaian di anatara para pihak yang bersengketa; Memberikan tenggang waktu untuk berfikir kembali sebelum menjatuhkan pilihan yang ditawarkan oleh Majelis Adat. 

Dilakukan musyawarah di dalam Majelis Adat Batak setelah tenggang waktu 2 pekan (2 minggu) dari pemanggilan para pihak yang bersengketa sebelumnya. Dalam sidang ini yang dilakukan adalah: Mendengarkan keterangan masing-masing di hadapan Majelis Adat; Meminta pendapat akhir dari masing-masing para pihak yang bersengketa; Memberikan gambaran yang jelas akan keuntungan dari perdamaian yang dilakukan; Memberikan gambaran yang jelas terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidak adanya kesepakatan perdamaian; Memberikan selang 2 jam untuk melakukan pertimbangan akhir antara para pihak yang bersengketa; Memberikan putusan akhir atas penyelesaian sengketa tersebut. Putusan ada 3 macam: Damai; Pemutusan hubungan hukum, seperti cerai. 

Yang bertindak sebagai pemutus dalam musyawarah adat adalah: Harajaon; Hatobangon; Perwakilan Masyarakat Dalihan na Tolu. Menurut Sutan Managor bahwa yang bertindak sebagai pemutus dalam setiap penyelesaian sengketa adalah: Raja Pamusuk kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan perkampungan dan Raja Panusunan kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan luat; Hatobangon; Namora na Toras, Goruk-Goruk Hapinis. 

Semuanya ini dinamakan dengan Pangkancing Pamoldas ni Huta;_ Sedangkan orang kaya menjadi penuntut layaknya sebagai jaksa. Sedangkan Namora na Toras/Hatobangon dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela._ Untuk menguatkan keputusan tersebut, biasanya diberikan ingot-ingot_ dari pihak yang dimenangkan. 

Gunanya supaya mereka yang menerima ingot-ingot tersebut diharapkan lebih ingat lagi akan hasil keputusan sendiri. Biasanya orang yang mendapat ingot-ingot ini akan menceritakan hasil keputusan tersebut kepada keluarga dekatnya, dengan maksud seandainya ia lupa masih ada orang yang mengingatnya. 

Sesungguhnya ingot-ingot ini memiliki manfaat menurut adat, di antaranya: Biar lebih berharga hasil suatu putusan; Supaya ada rasa pertanggungjawaban dari pihak yang mendengarkan putusan; Supaya terjadi penghargaan atas jerih payah semua pihak yang menyelesaikan perkaranya; Menunjukkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian suatu perkara. 

Realisasi pelaksanaan hasil keputusan para hatobangon, harajaon, dan perwakilan masyarakat adat Dalihan na Tolu dalam sengketa perkawinan biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Hasil putusan musyawarah yang dilakukan dalam Majelis Adat tersebut diumumkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat di tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa. 

Pengumuman dilakukan dengan memukul Canang (sejenis Gong) sambil membacakan hasil putusannya dengan suara yang keras di tengah-tengah masyarakat. Pembacaan hasil putusan dilaksanakan setelah solat magrib di sepanjang jalan dan sudut perkampungan; Implementasi dan realilasi pelaksanaan putusan diawasi dan dikendalikan langsung oleh seluruh masyarakat setempat, secara kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab; Setelah semua hasil putusan dilaksanakan dengan baik, maka sengketa dianggap telah selesai dan status dan derajat para pihak yang bersengketa dalam pandangan adat adalah kembali seperti biasa sebagai mana status dan kedudukannya semula; Jika terjadi pengingkaran atau ketidak taatan terhadap hasil putusan Majelis Adat, maka dilakukan dan diberikan peringatan oleh Harajaon, Hatobangon dan perwakilan masyarakat Dalihan na Tolu; Jika setelah diberikan peringatan, ternyata tetap saja tidak dilaksanakan dan diindahkan, maka dilakukan eksekusi paksa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara bersamaan. 

Setelah selesai dilakukan eksekusi, kemudian dilakukan pengusiran paksa untuk menunggalkan kampung dengan segera dan mencari kampung lain sebagai tempat tinggal. Hasil keputusan dari para hatobangon dan raja selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat, mengingat hasil keputusan meraka selalu membawa keadilan. Biasanya para hatobangon dan raja-raja tidak akan membuat keputusan yang bersifat menguntungkan sepihak, sekalipun terhadap pamilinya sendiri. 

Mereka lebih mempertaruhkan kehormatan mereka, jika dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Itulah sebabnya keputusan mereka lebih sering bersifat jujur dan berkeadilan. Akibatnya, masyarakat adatpun mematuhi dan menjalankan segala keputusan yang mereka buat. 

Sedangkan hasil observasi dan wawancara di Kabupaten Mandailing Natal bahwa prosedur penyelesaian sengketa perkawinan adalah hampir sama dengan prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara._ Musyawarah dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan status orang-orang yang ikut dalam sebuah musyawarah:_ Tahi Ungut-ungut (musyawarah keluarga). 

Tahi Ungut-ungut ini juga dinamakan dengan istilah Martahi Tot atau Tahi Unung-unung ni Sibahue. Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami dan istri. Kalau masalah belum bisa diselesaikan antara suami dan istri, maka musyawarah dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak suami, jika masalah bersumberdari suami. Dan jika masalah bersumber dari istri, maka musyawarah akan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak istri. 

Dan kalau masalah juga belum selesai dengan cara seperti ini, maka musyawarah dilanjutkan dengan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung kedua belah pihak secara bersamaan. Kesemua cara ini dinamakan dengan Tahi Ungut-ungut. Kehadiran orang tua dalam mengikuti musyawarah Ungut-ungut ini adalah ditentukan oleh jenis sengketa dan sumber munculnya sengketa; Tahi Dalihan na Tolu atau dikenal juga dengan istilah Martahi Sabagas. Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara Mora, Kahanggi, dan Anak Boru. 

Musyawarah ini dilaksanakan, jika sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan pertama belum selesai, maka penyelesainnya dilanjutkan dalam musyawarah dalam tingkatan kedua ini. Umumnya sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan ini sudah bisa diselesaikan dengan baik; Tahi Godang Parsahutaon (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). 

Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok Dalihan na Tolu, juga dihadiri oleh: Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung, tokoh adat, Harajaon, Hatobangon, Pisang Rahut, Ompu ni Kotuk, Orang Kaya; Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung (Musyawarah besar antara desa atau Luat yang berbatasan langsung). 

Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok Dalihan na Tolu, tokoh adat, Harajaon, Hatobangon, Pisang Rahut, Orang Kaya, juga dihadiri oleh Ompu Nikotuk, Hatobangon, Raja Panusunan Bulung dan Raja Torbing Balok. BAB V JENIS SENGKETA PERKAWINAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT BATAK MUSLIM TAPANULI BAGIAN SELATAN Jenis Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam; Jenis Sengketa Perkawinan Menurut Pranata Tutur pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan. 

Kompetensi Dasar _Indikator _ _Memahami dengan benar tentang jenis Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam, yakni: Nusyuz, Syiqaq, Khuluk, Fasakh, Ilaa, Zihar, Li`aan, Thalaq dan jenis sengketa perkawinan menurut pranata Tutur pada masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan, yakni: sengketa Kawin Sumbang/Rompak Tutur, sengketa Kawin Sopar (tidak sesuai dengan Tutur), sengketa Kawin Mangalakkai (kawin melangkahi), sengketa Kawin yang Ditarik Paksa, sengketa Perkawinan yang Ditinggalkan di Tengah Jalan. 

_Setelah kegiatan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: Menjelaskan jenis Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam, yakni: Nusyuz, Syiqaq, Khuluk, Fasakh, Ilaa, Zihar, Li`aan, Thalaq; jenis sengketa perkawinan menurut pranata Tutur pada masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan, yakni: sengketa Kawin Sumbang/Rompak Tutur, sengketa Kawin Sopar (tidak sesuai dengan Tutur), sengketa Kawin Mangalakkai (kawin melangkahi), sengketa Kawin yang Ditarik Paksa, sengketa Perkawinan yang Ditinggalkan di Tengah Jalan. _ _ A. 

Jenis Sengketa Perkawinan Menurut Hukum Islam Sudah merupakan rumus umum bahwa setiap kehidupan rumah tangga tidak akan lupun dari menghadapi masalah yang dapat menimbulkan sengketa dalam perjalan kehidupan berumah tangga. Timbulnya sengketa dalam rumah tangga tidak perlu ditakuti, namun harus diatasi dan diselesaikan dengan baik, arif dan bijaksana berdasarkan azas musyawarah secara kekeluargaan dengan tetap berpedoman pada Al Qur`an dan hadis. Ada beberapa jenis sengketa dalam pandangan Fiqh Islam, yakni: 1. 

Nusyuz Nusyuz artinya kesalahan yang dilakukan oleh sang isteri terhadap suaminya, diantaranya keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan atau menolak tamatu` (enjoyment) dengan suaminya atau tidak mau berdiam di rumah yang ditentukan oleh sang suami, sedang rumah itu patut dan layak. Jikalau seorang isteri keluar dari rumah tanpa izin dengan tidak ada sebab, maka sang isteri telah menjadi nusyuz. 

Keceali jika sang isteri keluar rumah dengan ada kepentingan dan keperluan. _ Ada beberapa hal yang dikecualikan sang isteri dapat meninggalkan rumah dengan tidak nusyuz, diantaranya jika rumahnya mau rusak atau rubuh, sang isteri takut tinggal di rumah tersebut karena ada orang jahat, sang isteri pergi ke pengadilan untuk mengurus persoalannya, sang isteri pergi belajar menuntut ilmu sedang di rumah tidak ada yang mengajarinya, baik suaminya ataupun mahramnya, sang isteri pergi ke luar rumah untuk mencari biaya hidup, sebab suaminya tidak mampu memberikan nafkah., sang isteri pergi mengujungi orang tuanya, kaum kerabatnya sebagaimana menjadi kebiasaan adapt istiadat di tempat tinggalnya._ 

Secara umum berdasarkan nash al-Qur’an, perbuatan nusyuz diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni nusyuz yang dilakukan istri dan nusyuz yang dilakukan suami._ Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan nusyuz. 

Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal sebagaimana firman Allah SWT: ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ????? ? ?? ? ??? ? ?? ? ???? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ??? ? ??? ?? ??? ????????? ? ???? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ???? ? ?????? ?? ? ????? ? ?? ? ? ?? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ???? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ? “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. Al-Nisa: 34). Berkaitan dengan kriteria tindakan nusyuz istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut: pertama, menurut ulama Hanafi, seorang istri disebut nusyuz apabila keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar; Kedua, menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; Ketiga, menurut ulama Syafi’i, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya; Keempat, menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan._ 

Nusyuz suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai nusyuz menurut mazhab Hanafi yaitu apabila suami membenci dan menyakiti seorang istri. Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan isteri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan melaknatnya. 

Begitu juga pendapat mazhab Syafi’i tentang nusyuz seorang suami apabila menyakiti isteri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Sementara ulama Hanbali pendapatnya tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hakhak isteri._ ? ? ?? ? ?? ? ???? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ???? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ?? ? ???? ? ? ? ?????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ??? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ??? ??? ? ? ?? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ???? ? ?? ??? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ???? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ??? ? ?????? ?? ? ?? ? “Dan jika wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. 

Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan mereka memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (QS. Al-Nisa’ [4]: 128) Hadis Nabi Muhammad SAW: ?? ?????? ???????, ???:???:?????? ????,???? ???? ????? ????,???: )?? ?????? ???????, ??????? ?????????, ??????? ?????, ???????, ??????? ????? ?????( ??????????????? ???? ????? ???????? “Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah“.(H.R. 

Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i) Kedua nash tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang nusyuz suami dengan beberapa indikator antara lain: pertama, sikap egois dan tinggi hati suami yang dapat mendorongnya melecehkan hak-hak isteri; kedua, perlakuan suami yang kasar dan berlebihan kepada istri; ketiga, suami tidak memberikan hak-hak isteri seperti pemberian nafkah; dan perlakuan suami yang menelantarkan isteri tanpa perhatian yang semestinya. 2. 

Syiqaq Syiqaq adalah perselisihan hebat dan berkelanjutan antara suami dan isteri yang tidak dapat diketahu siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga sulit dicarikan jalan penyelesaiannya. Menurut pemeriksaan para ahli, Syiqaq mungkin timbul diperbuat oleh sang suami, atau tidak diketahui dari pihak suami atau dari pihak isteri._ 

Jika hakim mengetahui siapa yang bersalah, hendaklah hakim mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaiakan soal itu. Jika hakim tidak dapat mengatasi perselisihan dan perbantahan anatara suami isteri, maka hendaklah untuk sementara suami isteri itu dipisahkan. Jika hakim berpendapat perlisihan dan pengaduan akan libih besar jika tidak diadakan pemisahan._ 

Jika perselisihan keduanya tidak dapat didamaikan, maka hakim mengangkat hakam (commisi arbitrase), seorang mewakili sang suami dan seorang lagi mewakili seorang isteri. Hakam dari pihak suami mendapat kuasa untuk mendamaikan dan jika perlu juga untuk menceraikan atau untuk menerima bayaran khulu`. Hakam dari pihak isteri berkuasa untuk menerima talak dan berkuasa untuk membayar khulu`. 

Kedua hakam itu bermusyawarah dan berunding bagaimana cara yang baik untuk kebaikan keduanya._ Jika keduanya mufakat untuk mencoba mencari perdamaian yang baik, maka yang demikian itu adalah penyelesaian yang baik. Tetapi jika kedua hakam tersebut berpendapat tidak mungkin dipertemukan lagi, maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mereka. 

Jika hakam yang diangkat hakim itu tidak sanggup menyelesaikan persoalannya, maka hakam boleh digantikan dengan hakam yang lain, sehingga terdapat keputusan antara keduanya dengan jalan damai maupun dengan jalan perceraian. Agus Salim berpendapat bahwa talak berada di tangan suami dan khulu` berada di tangan isteri, disamping itu masih ada peraturan tentang syiqaq. 3. Khuluk a. 

Pengertian Khuluk Khulu adalah pemberian oleh isteri kepada suami semua harta yang diberikan oleh suami kepadanya._ T. Jafizham berpendapat bahwa khuluk berari perceraian antara suami dan isteri dengan pembayaran dari pihak isteri. Pada umumnya cerai dengan khuluk, perceraian itu menjadi ba`in. Artinya sang suami tidak dapat rujuk kepada isterinya kembali. 

Jika terdapat persesuaian hendak hidup sebagai suami isteri kembali keduanya mesti melakukan aqad nikah yang baru dengan wali._ Menurut Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 1 huruf i Khuluk adalah perceraian yangterjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.
Baik dalam figh maupun dalam kompilasi Hukum Islam menempatkan khuluk sebagaisalah satu jalan yang dapat ditempuh untuk melakukan perceraian dari pihak istri. 

Khuluk bukan sebagai alasan perceraian bagi istri untuk menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi khuluk suatu jalan keluar yang ditetapkan syari’at bagi istri sebagaimana syari’at menetapkan talak bagi suami. Khuluk atau tebus talak ialah talak yang berlaku dengan keinginan isteri dan kesungguhannya untuk bercerai. Khuluk disyariatkan bagi memenuhi keperluan isteri maksudnya isteri menebus dirinya agar dibebaskan oleh suaminya dengan cara mengembalikan mas kahwin yang telah meraka sepakati sebelum ini kepada suaminya. 

Khuluk adalah salah satu bentuk talak kerana ia adalah perceraian yang berlaku dengan adanya tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya._ Khuluk disyariatkan adalah berpandukan ayat al-Qur’an yang bermaksudnya : oleh itu kalau kamu khuatir kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukuman Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran tersebut).

Sabda Rasulullah s.a.w.:
?? ??? ???? ??? ???? ?????: ?? ????? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ????, ????? : ?? ???? ????, ??? ?? ???? ?? ??? ??? ???, ???? ???? ????? ?? ???????, ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : ?????? ???? ??????? ???? : ???, ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? : ???? ???????, ?????? ??????. 

Maksudnya:
Diriwayatkan dari Ibn Abbas Sesungguhnya isteri Thabit bin Qais datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata, “Wahai Rasulullah s.a.w. 

sesungguhnya saya tidak mengaibkan akhlak dan agama (suami saya Qais), tetapi saya tidak menyukainya dan tidak mahu hidup bersamanya menyebabkan saya melakukan maksiat (atau kerana kebencian yang bersangatan akan mendorongnya menzahirkan kekufuran supaya terfasakh perkahwinan),” maka Rasulullah bersabda, “mahukah kamu kembalikan kepadanya kebun (yang dijadikan maharmu).” kemudian Baginda bersabda (kepada suaminya), “terimalah kembali kebun itu, dan cerailah dia satu talak. 

Khulu` ini muncul disebabkan oleh adanya rasa kebencian di antara suami siteri yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan semakin melebar, penyelesaiannya menjadi sulit, kesabaran menjadi hilang dan hilang lenyap ketenangan, cinta, kasih, sayang dan kemauan menunaikan kewajiban yang menjadi sendi-sendi kehidupan keluarga. Akibatnya kehidupan suami isteri sulit didamaikan lagi. 

Saat seperti ini, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh. Jika kebencian ada pada pihak suami, maka ia memilki hak untuk mengucapkan talak. Jika kebencian ada pada pihak isteri, Islam membolehkan isteri menebus dirinya dengan jalan khulu`, yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami isteri._ Kebolehan melakukan khulu` itu didasarkan pada Q.S. Al Baqarah/2: 229. Suami menerima tebusan merupakan hukum yang adil dan tepat. 

Karena tadinya suamilah yang memberikan mahar, membiayai pesta perkawinan, pelaminan dan memberikan nafkah kepadanya, tetapi tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan meminta pisah. Suatu keadilan jika isteri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu._ Khulu` hanya dibenarkan kalau ada lasan yang benar, seperti badan suami cacat atau akhlaknya jelek atau tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah._ Dalam keadaan seperti ini, isteri tidak wajib mengawini dan menggaulinya dengan baik sebagaimana diterangkan dalam makna Q.S. 

Al Baqarah/2: 229. Jika tidak ada alasan yang benar hukumnya terlarang sebagaimana keterangan hadis Ahmad dan Nasa`i dari Abu Hurairah:”isteri-isteri yang meminta khulu` adalah perempuan munafik”. b. Rukun Khuluk Ribat Rafie menjelaskan bahwa menurut ulama figh khusus Syafiyyah menjelaskan rukun khuluk itu ada lima perkara:_ Al-Mujib (Suami). 

Yang dimaksudkan dengan al-mujib ialah penyataan khuluk dari suami. Syarat dari almujib hendaklah seorang suami itu yang baligh, berakal dan mampu membuat pilihan ( tidak dipaksa ). Dengan demikian maka tidak sah khulu’ seorang kanak-kanak, orang gila dan orang yang dipaksa. 

Adapun orang yang muflis dan safih (orang yang tidak boleh membuat keputusan sendiri dengan baik mengenai hartanya) maka khulu’ dari keduanya ini adalah sah.  Oleh itu wajiblah isteri membayar bayaran ganti, dan mestilah diserahkan bayaran ganti itu kepada wali bagi suami yang safih. Adalah tidak harus diserahkan bayaran ganti tersebut kepada suami yang safih, kerana ditakuti ia tidak dapat mengurus harta tersebut kecuali setelah mendapat izin dari walinya, maka bolehlah diserahkan bayaran ganti itu kepada suami yang safih tersebut.  

Jika isteri menyerahkan bayaran ganti itu kepada suami yang safih tanpa pengetahuan wali dan harta itu lenyap, maka wajiblah atas isteri membayar mahar mitsil. Mahar mitsil ialah mahar yang sebanding dengan mahar perempuan-perempuan dalam keluarga isteri yang terdekat misalnya adik-beradik, dan jika tidak ada, hendaklah mengikut jumlah mahar yang menjadi kebiasaan bagi perempuan di daerah itu; al-Mukhtali’/Istri. 

Adapun sebagai syarat dari Istri mesti seorang yang mukallaf, bila istri masih kanak-kanak atau masih mumayyiz maka khuluk tidak sah. Begitu juga istri dalam keadaan gila, dalam Pengampuan (tidak cakap bertindak secara hukum) maka tidak sah khuluknya. Mua’wad. Al-Mua’wad ialah tebusan yang diberikan istri kepada suami sebagai iwadh. 

Yang dimaksudkan di sini ialah hak suami ke atas isteri dalam perkawinan, di mana seorang isteri itu adalah di bawah kuasa suaminya. Jika berlaku khulu’ wajiblah bagi isteri membayar bayaran ganti kepada suaminya untuk menebus hak suami itu dalam perkawinan kerana khulu’ itu adalah atas kehendak isteri. Adapun sebagai syaratnya bahwa tebusan diberikan dalam keadaan suami istri masih terikat tali perkawinan; ‘Iwadh. 

Al-‘iwadh ialah bayaran ganti yang diambil oleh suami daripada isteri sebagai tebusannya dalam menuntut khulu’. Apakah dalam bentuk mahar yang diberikan oleh suami semasa pernikahan seperti Kasus Tsabit Bin Qois, sebagaimana hadis rasul yang berbunyi: 
“Bersabda Rasulallah Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Tsabit: “Terimalah kembali kebun itu dan ceraikanlah ia dengan satu talak”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari). 

Dalam bentuk harta atau uang, sama ada nilainya sedikit atau lebih dari mahar yang diberikan saat akad nikah. Bisa juga dalam bentuk hutang ataupun mamfaat. Oleh itu setiap apa yang bisa dijadikan mahar, maka boleh dijadikan sebagai bayaran ganti rugi atau tebusan dalam khuluk. Adapun sebagai syarat iwadh ini yaitu : Hendaklah ia berharga atau bernilai menurut pandangan syara’; Hendaklah harta itu diketahui atau dimaklumi; Hendaklah harta itu boleh diserahkan kepada orang lain; Dapat dimiliki sepenuhnya; Shighah. c. Akibat Hukum Khuluk Khuluk tidak dianggap dalam hitungan talak. 

Bila seseorang telah melakukan khuluk padahal ia telah melakukan dua kali talak , maka masih dibolehkan menikahi istrinya tersebut, walaupun khuluk terjadi lebih dari satu kali. Istri yang melakukan khuluk hanya mempunyai masa iddah satu kali, berdasarkan hadis Rubayyi Binti Muawwiz di atas; Khuluk di bolehkan kapan saja, walaupun istri dalam keadaan haid atau suci yang telah digauli, karena khuluk di syariatkan untuk menghilangkan kemudhratan yang menimpa wanita, bisa karena faktor buruknya pergaulan suami, atau istri tinggal dengan suami yang dibencinya/tidak disukai. Maka logis bila khuluk tidak mempertimbangkan keadaan istri. d. 

Khluk dalam Kompilasi Hukum Islam Masalah khuluk diatur dalam pasal pasal 148 ayat 1 Kompilasi Hukum islam tahun 1991 yang berbunyi “ Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alas an-alasannya.”  Selanjutnya dalam pasal 124 KHI berbunyi “ Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116. “. 

Dari kedua pasal tersebut, nampak terlihat bahwa KHI berupaya untuk mengakomodir perceraian melalui jalan khuluk karena syariat telah menetapkan kebolehannya. Akan tetapi pengaturan khuluk dalam KHI tidak sedetail sebagaiman halnya cerai talak ataupun cerai gugat. KHI hanya mengakomodir khuluk dalam batasan yang sangat sempit dalam dua pasal di atas. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tentang perkawinan, PP No. 

9 tahun 1975 dan Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang –Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sama sekali tidak ada menyinggung perceraian melalui jalan khuluk. Dalam pasal 148 ayat 4 lebih tegas dinyatakan “ … Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.” Ketentuan ini akan membedakan khuluk dari cerai talak dan cerai gugat. Karena khuluk tidak sampai menunggu 14 hari dari penetapan yang telah di jatuhkan. 

Penetapan itu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) pada hari itu juga . Suami dan istri telah sepakat menerima perceraian melalui tebusan yang telah disepakati , jadi tidak ada hal yang menjadi keberatan bagi kedua belah pihak atas proses perceraian, sehingga hal tersebut menutup pintu banding maupun kasasi._ 4. 

Fasakh Mem fasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan seperti:_ Bila salah seorang dari suami isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi, akadnya menjadi fasakh (batal) disebabkan kemustadannya; Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, akadnya menjadi fasakh (batal). Beda halnya kalau isteri orang ahli kitab, akadnya tetap sah seperti semula. 

Faskh juga bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan: Setelah akad nikah, ternyata isterinya adalah saudara sesusuan; Suami isteri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dia dewasa, ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Fasakh merupakan permintaan isteri untuk melakukan perceraian yang didasarkan pada beberapa sebab berikut:_ Suami melanggar ta`lik talaq yang diucapkan setelah selesai acara aqad nikah; Suami tidak sanggup membiayai isteri, tidak sanggup memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal; Suami sakit, seperti gila, lepra, sehingga tidak dapat melakukan coitus, dan sebagainya. Jika seorang suami tidak sanggup membiayai isterinya, dia dapat difasakh, jika isteri mengadu kepada hakim. 

Mazhab Syafi`i berpendapat bahwa dalam ketidak sanggupan suami membiayai isterinya, hakim mestilah memberi tempo 3 hari kepada suami untuk berusaha mencari biaya untuk belanja isteri. Apabila pada hari keempat suami masih tidak sanggup membiayai isterinya, hakim dapat memfasakh pernikahan mereka._ Menurut Mazhab Imam Hambali menagguhkan tiga sampai empat hari itu tidak perlu, hakim dapat memfasakh pernikahan mereka ketika itu juga, jika sang suami tetap tidak sanggup membiayai isterinya. 

Hikmah boleh dilakukannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang sedang dan telah menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan mawaddah, warahmah, dan sakinah, atau perkawinan ituakan merusak hubungan antara keduanya. 

Atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perceraian. _ 5. Ilaa` Ilaa` dari segi bahasa bermakna menolak dengan sumpah. Adapun makna ilaa` dari sudut pandang syara` berarti menolak untuk mengumpuli isterinya dengan bersumpah._ 

Ibnu Ruysd berpendapat bahwa ilaa adalah seseorang bersumpah untuk tidak menggauli isterinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan secara mutlak._ Dalam ha ini, sumpahnya boleh dilakukan dengan menggunakan nama Allah, berpuasa, bersedekah, haji atau dengan cara bercerai. Allah telah membatasi perbuatan yang menyusahkan ini selama 4 (empat) bulan dimana seorang suami boleh untuk tidak mengumpuli isterinya. 

Dalam waktu tersebut, diharapkan suami mau menginsyafi dirinya jika ia mau kembali dalam tempo tersebut atau akhirnya mencabut sumpahnya lalu mencampuri isterinya dan membayar kafarat sumpahnya. Jika tidak mau kembali, ia wajin mentalak istrinya. Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 226: (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya_ diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Jika suami bersumpah untuk tidak mendekati isterinya, maka jika ia mengumpulinya dalam tempo empat bulan tersebut, ilaa` nya gugur, tetapi ia wajib membayar kafarat sumpahnya. Jika berlalu lebih dari empat bulan dan tidak mau mengumpulinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa isteri berhak menuntut untuk dikumpuli atau diceraikan. Jika suami menolak kedua tuntutan tersebut, Imam Malik berpendapat bahwa hakim bertindak menceraikannya, tetapi ia dapat memaksa suami dan menahannya dalam penjara sehingga ia mau menceraikan isterinya._ 

Kalangan Hanafi berpendapat jika tempo empat bulan setelah berlalu dan suami tetap tidak mau mengumpulinya, jatuh talak bai`in dengan berlalunya tempo tersebut dan suami tidak berhak lagi untuk rujuk karena ia telah berbuat jahat dalam menggunakan haknya. Imam Malik berpendapat bahwa suami dianggap telah melakukan ilaa` jika dengan sengaja ia tidak mau menggauli isterinya dengan maksud menganiayanya sekalipun tanpa bersumpah, karena perbuatan semacam ini menimbulkan kemudharatan kepada isteri, sama halnya dia tidak mau mencampuri isterinya dengan bersumpah._ 

Ilaa’ hukumnya haram, dikarenakan dia telah bersumpah untuk meninggalkan suatu kewajiban. Suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih dari empat bulan, dengan tujuan untuk memudharatkan istrinya. Dalam hal ini syariat islam menetapkan hukum untuk menghilangkan mudharat yang dialami istri. 

Yaitu dengan memberikan tangguh waktu selama empat bulan agar suami menarik sumpahnya dan menggauli istrinya, jika suami melakukanya berarti dia melanggar sumpah dan wajib membayar kafarah sumpah. Namun apabila setelah empat bulan suami tetap bersikukuh untuk tetap menjalani sumpahnya tidak menggauli istrinya, maka jika kondisinya seperti ini suami diperintahkan untuk menarik sumpahnya dan menggauli istrinya, jika tidak mau kembali maka dia diperintahkan untuk mencerai istrinya. 

Jika menolak untuk menceraikan istrinya maka hakim berhak untuk menceraikan nya. _ 6. Zhihar Zhihar berasal dari kata “zahara”, yang berarti punggung. Maksudnya, suami perkata kepada isterinya:”engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Islam menetapkan isteri yang di zhihar haram dikumpuli sebelum membayar kafarat kepada isterinya. 

Sekalipun suami yang men- zhihar istrinya hanya bermaksud untuk mentalaknya, tetapi secara hukum tetap dipandang zhihar. Jika dengan ucapan talak dimaksudkan zhihar, tetap talak hukumnya._ Suami yang telah men- zhihar isterinya dengan sah bisa menimbulkan dua macam akibat hukumnya:_ haram mencampuri isterinya sebelum membayar kafarat zhihar; Wajib membayar kafarat dan berhak kembali lagi. Sedangkan kafarat zhihar adalah memerdekaakan seorang budak perempuan. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut. 

Jika tidak mampu, memberi makan enampuluh orang miskin sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Mujaadilah/58: 3-4. 7. Li`an Li`an berarti menjauhkan suami isteri yang ber-mula`nah. Mereka akan dijaukan satu sama lain selama-lamanya, sehingga haramlah merka menikah kembali. Jika salah satunya ternyata dusta, dialah yang dilaknat oleh Allah. 

Suami yang menuduh isterinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi, haruslah ia bersumpah empat kali yang menyatakan ia benar. Pada kali yang kelima, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta. Isteri yang menyanggah tuduhan tersebut lalu bersumpah juga empat kali bahwa suaminya telah berdusta Pada kali yang kelima ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar. 

Lian itu ada dua macam:_ Suami menuduh isterinya berzina, tetapi ia tidak memiliki empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya; Suami tidak mengakui kehamilan isterinya sebagai hasil dari benihnya. Yang pertama dapat dibenarkan jika ada laki-laki yang menzinainya seperti suami melihat laki-laki sedang menzinai isterinya atau isteri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik ditalak, bukan mengadakan mula`anah. 

Tetapi jika tidak terbukti bahwa ada laki-laki yang menzinainya, suami boleh menuduhnya berbuat zina dan boleh tidak mengakui kehamilan isteri walau dalam keadaan bagaimanapun, karena ia sama sekali belum pernar mencampurinya. 8. Thalak Thalak berasal dari kata ithlak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama thalak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. 

_ Thalak merupakan perbuatan terlarang kecuali karena alasan yang benar. Bercerai merupakan perbuatan kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin adalah suatu nikmat. Barang siapa yang kufur tewrhadap suatu nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku suaminya atau sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi padanya. 

Hal ini karena perkara hati hanya terletak dengan genggaman Allah._ Golongan Hambali berpendapat bahwa thalak itu adakalanga wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya sunnah. Thalak yang wajib yaitu thalak yang dijatuhkan oleh pihak hakam karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. 

Jika hakam berpendapat hanya thalak lah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan._ Begitu juga thalak perempuan yang di `ila` sesudah berlaku waktu menunggu empat bulan._ Tahalak haram yaitu thalak tanpa alasan. Thalak ini diharamkan karena merugikan suami dan isteri dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan thalak nya itu. 

Jadi thalak nya haram seperti haramnya merusak harta benda. Thalak sunnah yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya. Padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut. Bisa pula karena isteri kurang rasa malunya._ Thalak adalah sangat dibenci oleh Allah SWT, istimewa jika thalak itu dilakukan dengan tidak ada sebabnya sama sekali. 

Suami dapat menjatuhkan thalak kepada isteri, namun Hukum Islam menganjurkan agar suami jangan mudah mempermainkan thalak dan jangan segera menjatuhkan thalak tersebut._ Sebaiknya suami bersabar bila melihat ada sesuatu yang mendukakan hatinya yang terbit daripada isterinya. Allah berfirman dalam Q.S. An Nisa/4: 19: ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( 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. Jika terjadi pergaduhan, perselisihan atau pertengkaran antara suami isteri hendaklah dibentuk hakam (commisi arbitrase) di anatara keduanya, yang mewakili suami dan mewakili isteri. Kedua hakam ini mencari jalan meredakan suasana, sehingga ketenteraman antara keduanya dapat pulih kembali. 

Jika hakam gagal dalam usaha mendamaikan keduanya, maka barulah dapat dicarikan jalan untuk memisah keduanya dengan cara yang baik._ Suatu perkawinan mempunyai 3 (tiga) thalak. Jika suami menjatuhkan thalak nya yang pertama, maka ia berhak rujuk kembali, yaitu mengembalikan isteri kepada perkawinan semula tanpa wali. 

Demikian juga jika suami menjatuhkan thalak yang kedua, suami masih dapat rujuk. Tetapi jika suami menjatuhkan thalak yang ketiga, maka suami tidak dapat rujuk lagi, karena hak rujuk telah hilang daripadanya. Dia dapat nikah dengan jandanya itu kembali setelah jandanya itu kawin dengan laki-laki lain dan telah mengadakan perhubungan kelamin dengan suami yang baru itu, kemudian bercerai lalu habis masa iddahnya dan setelah itu dapat nikah dengan suaminya yang pertama kembali._ 

Ketika agama Islam dating, maka jumlah thalak itu dibatasi hanya sampai tiga kali sebagai upaya perubahan jumlah thalak pada jaman jahiliyah tidak dibatasi jumlahnya. Adanya pembatasan jumlah thalak ini dimaksudkan agar supaya menjadi pelajaran bagi suami jangan sampai mempermainkan thalak. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S. 

Al Baqarah/2: 229: (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ayat ini memberikan pengertian bahwa sesudah suami menceraikan isterinya untuk kedua kalinya, suami hendaklah berpikir baik-baik, yakni ia boleh merujuk dan memelihara isterinya dengan cara yang sopan, baik dan ma`ruf atau ia boleh menceraikannya dengan cara yang baik pula. B. 

Jenis Sengketa Perkawinan Menurut Pranata Tutur pada Masyarakat Batak Sungguh aturan yang terkandung dalam hukum adat batak sangat efektif dalam mengatur pelaksanaan perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bukti bahwa mayoritas masyarakat adat selalu berpedoman pada aturan adat dalam setiap pelaksanaan perkawinan, dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku._ 

Sekalipun aturan yang terkandung dalam hukum adat batak telah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan perkawinan, ternyata masih juga terdapat berbagai sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Berbagai jenis sengketa yang dimaksud antara lain adalah: 1. Sengketa Kawin Sumbang/Rompak Tutur Perkawinan yang dilangsungkan dengan jenis pernikahan semacam ini akan menimbulkan sengketa di tengah-tengah masyarakat. 

Pasalnya, terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya memiliki marga yang sama. Adat tidak memperbolehkan kawin sumbang karena dapat merusak dan menodai kehormatan marga sendiri atau dapat merusak hubungan parkouman (persaudaraan), bahkan menurut analisa para tokoh adat bahwa perkawinan sumbang ini dapat berakibat negatif terhadap keturunan mereka, seperti melahirkan anak yang kurang cerdas, lemah pisik, mudah terjangkit penyakit keturunan dan lain sebagainya. Perkawinan semarga mengakibatkan terjadinya perubahan yang derastis dalam partuturon. 

Tumpang tindihnya partuturon terjadi juga karena perkawinan orang-orang yang sekerabat sudah lama dengan tutur tertentu, kemudian terjadi perkawinan antara orang dari tingkatan orang tua dengan tingkatan anak, maka tutur menjadi tumpang tindih. Peristiwa rompak tutur ini akan terjadi ketika terjadi pernikahan seseorang laki-laki dengan boru namborunya, yang bukan boru tulangnya. 

Menurut Islam perkawinan ini memang tidak dilarang, tetapi menurut ajaran adat , perkawinan semacam ini merupakan perkawinan yang merombak partuturon. Dalam hal ini orang yang bersangkutan harus memberitahukan kepada hatobangon dan Raja Panusunan Bulung tentang adanya peristiwa perkawinan yang merusak partuturon. Dalam hal ini terjadi tumpang tindih partuturon, kepada suaminya saya bertutur angkang, sedangkan kepada nantulang itu berlaku dua Tutur, yakni: nantulang karena tutur lama dan angkang karena Tutur baru. Dalam prakteknya, tutur lamalah yang paling dominan. 

Nantulang itu semestinya bertutur namboru kepada ibu saya, tetapi itu tidak dilakukannya, karena ibu saya adalah boru namboru kandungnya._ 2. Sengketa Kawin Sopar (tidak sesuai dengan Tutur) Setiap perkawinan yang dilangsungkan dengan jenis perkawinan sopar ini akan menimbulakan sengketa dalam pandangan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. 

Karena jenis kawin sopar merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara anak mora dengan anak perempuan dari anak boru sekalipun berbeda marga dan kampung. Padahal dalam aturan adat bahwa anak laki-laki mora tidak diperkenankan menikah dengan anak perempuan pihak anak boru, karena akan dapat merobah Tutur yang telah berlaku sebelumnya. 

Jika terjadi pernikahan semacam ini, maka akan berakibat pada berobahnya Tutur kedua belah pihak, yakni: yang dulunya berkedudukan sebagai mora, akan dapat berobah kedudukannya sebagai anak boru disebabkab oleh anak laki-laki mora menikahi anak perempuan anak boru. Sebaliknya pihak anak boru akan berkedudukan sebagai mora disebabkab oleh anak laki-laki mora menikahi anak perempuan anak boru. 

Apabila tetap terjadi perkawinan semacam ini, maka keluarga laki-laki harus menghadap kepada hatobangon dan raja sekaligus mempersembahkan burangir sarano (daun sirih) dalam sidang adat. 3. Sengketa Kawin Mangalakkai (kawin melangkahi) Kawin mangalakkai merupakan perkawinan yang akan menimbulkan sengketa di tengah-tengah masyarakat, sekalipun sengketanya tidak merupakan sengketa yang masuk dalam kategori yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adat, melainkan hanya sekedar melahirkan sengketa pada lingkungan keluarga saja dalam pandangan adat. 

Oleh karenanya, peristiwa ini juga membutuhkan penyelesaian, agar pelaksanaan pernikahan tersebut tetap terhormat dalam pandangan adat. Letak sengketa yang muncul dalam kawin mangalakkai adalah dimana seorang adik lebih dahulu menikah dari pada abang atau kakaknya sendiri. Perkawinan semacam ini dipandang kurang baik menurut adat. Adat menginginkan agar perkawinan tersebut dilangsungkan secara bergiliran menurut urutan umur. 

Siapa yang lebih tua, ia seharusnya lebih dahulu menikah. Seandainya tetap terjadi perkawinan mangalakkai, hukum adat tidak dapat membatalkan atau melarangnya. Hanya saja perkawinan tersebut harus mendapat sanksi. 4. Sengketa Kawin yang Ditarik Paksa Perkawinan yang ditarik paksa merupakan perkawinan yang dapat menimbulkan sengketa dalam pandangan masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan.. 

Karena keberangkatan calon mempelai perempuan ke rumah calon mempelai laki-laki tanpa diketahui oleh kedua orang tua dan keluarga calon mempelai perempuan. Oleh karenanya, peristiwa ini akan dapat menyinggung perasaan bukan saja orang tua dan dan keluarganya, namun juga dapat menyinggung perasaan pihak harajaon dan pihak hatobangon yang terdapat dalam kampung calon mempelai perempuan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka orang tua dan keluarga calon mempelai perempuan dapat membatalkannya dengan melakukan penarikan kembali anak gadisnya, karena ia menikah tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan kedua orang tuanya. Biasanya sebelum dating utusan dari keluarga calon mempelai perempuan untuk melakukan penarikan anak gadisnya, terlebih dahulu sudah dating utusan dari keluarga calon mempelai laki-laki untuk melakukan negosiasi agar orang tua dan keluarganya memberikan persetujuan atas niat kedua mempelai melangsungkan pernikahan. 

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut biasanya dilakukan musyawarah Dalihan na Tolu yang dihadiri oleh pihak mora, kahanggi dan anak boru dari kedua belah pihak, sehingga sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik, arif dan bijaksana. Apapun hasil keputusan yang dilahirkan dalam musyawarah Dalihan na Tolu itu umumnya diterima oleh semua pihak. 

Fakta menunjukkan bahwa mayoritas keluarga calon mempelai perempuan menerima dan merelakan anak gadisnya menikah dengan calon mempelai laki-laki yang membawanya, karena didasarkan oleh adanya rasa cinta dan kehendak yang kuat dari seorang calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Andaikan niat calon mempelai berubah, maka baru boleh ditarik kembali, sekaligus rencana pernikahan mereka dibatalkan._ 5. 

Sengketa Perkawinan yang Ditinggalkan di Tengah Jalan Perkawinan yang ditinggalkan di tengah jalan merupkan perkawinan yang dapat memicu munculnya sengketa dalam bidang perkawinan. Unsur sengketanya muncul terletak pada adanya perbuatan meninggalkan calon mempelai perempuan di tengah jalan, sekaligus adanya unsur menyia-nyiakannya. Dengan kata lain, seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dengan tujuan hendak berumah tangga, sesampainya di tengah jalan, si laki-laki tadi berubah pikiran, lalu ia meninggalkan perempuan yang dilarikannya itu di tengah jalan. Perbuatan semacam ini merupakan pelanggaran adat yang harus dijatuhi sanksi._ 

Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dalam perkawinan yang ditinggalkan di tengah jalan, yakni: a) Membatalkan kesepakatan untuk menikah yang telah dibuat oleh kedua mempelai sebelumnya, b) Meninggalkan seorang calon mempelai perempuan di tengah jalan berarti menghina orang tua dan keluarga calon mempelai perempuan itu sendiri, c) Melanggar aturan adat yang begitu dihormati oleh mayoritas masyarakat adat. 

Ada beberapa istilah yang dipergunakan adat dalam perkawinan yang ditinggalkan di tengah jalan: Boru Marlojong (calon mempelai perempuan yang dilarikan/kawin lari) Kawin lari terjadi pada umumnya karena orang tua, khususnya orang tua gadis, tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya. Ada beberapa alasan baik oleh orang tua pihak laki-laki, maupun orang tua pihak perempuan, antara lain: karena perbedaan status social. 

Akibanya kedua nya mencari jalan lain dengan cara marlojong (kawin lari). Apabila kawin lari ini dilangsungkan, maka calon mempelai perempuan harus memberi tanda bahwa di telah melangsungkan perkawinan dngan cara marlojong. Tanda yang yang dimaksudkan adalah dengan meninggalkan abit partinggal/abit partading atau disebut juga na balun di amak, berupa kain yang diberikan calon mempelai pria di letakkan di bawah bantalnya diserta sepucuk surat dan sejumlah uang sebagai pandok-dok (pemberat). 

Barang-barang itu dimaksudkan untuk meberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia telah berketetapan hati untuk menikah dengan pemuda pilihannya. M. Zen Harahap mengemukakan bahwa baju partading adalah satu kain yang telah ditinggalkan di rumah si gadis dengn surat di dalamnya menyatakan bahwa ia telah berangkat giot mamolus dalan na tobang (hendak kawin)._ Peristiwa ini pada umumnya berlangsung pada malam hari dan baru diketahui oleh orang tuanya keesokan harinya. 

Untuk membicarakan peristiwa ini, segera dikumpulkan kerabat Dalihan na Tolu. Apabila orang tua gadis itu benar-benar tidak menyetujui tindakan anak gadisnya itu, maka diutuslah anak boru dan kahanggi untuk menemui dan membujuk anak gadisnya itu. Menurut tatakrama adapt, tindakan menarik anak gadis itu tidak boleh dilakukan begitu saja. 

Setibanya di kampong pemuda itu, utusan keluarga gadis itu terlebih dahulu menanyakan prihal itu kepada hatobangon dan Suhut Sihabolonan di rumah itu. Secara bijaksana, hatobangon dan Suhut Sihabolonan menghadirkan gadis itu dan mempersilakan gadis itu menanyakan secara langsung tentang tindakannya itu._ Jika memang anak gadis itu tetap pada pendiriannya, maka pihak utusan itu biasanya tidak melakukan kekerasan untuk menarik kembali gadis itu._ 

Setelah si perempuan sampai di rumah si lelaki, orang tua si lelaki dengan masyarakat adatnya mengirim utusan Hatobangon dan Harajaon di desanya ke rumah orang tua si perempuan agar jangan kehilangan anak perempuannya kerana sudah berada di rumah si lelaki sebagai calon suaminya dengan kata lain untuk tidak lagi kehilangan atas kepergian anak perempuannya. 

Kedatangan utusan ini diterima orang tua si gadis beserta pengetua-pengetua adat di desanya dan pada saat itulah dibicarakan tindak lanjut dari pada perkawinan itu untuk kemudian diselesaikan secara adat. Takko Binoto (pencurian yang diketahui). Bentuk perkahwinan Takko Binoto adalah bahwa orang tua si gadis sebenarnya mengetetahui anak gadisnya kemana pergi, yakni pergi ke rumah dan bersama pemuda mana ia pergi untuk melangsungkan pernikahan. Peristiwa semacam ini lebih dikenal dengan istilah kawin lari. 

Tetapi keberangkatan semacam ini tidak resmi diketahui oleh orang banyak di desa atau kampung itu. Dengan kata lain si gadis pergi mendapatkan seorang pemuda, belum diberangkatkan atau belum selesai urusan adatnya yang dipersaksikan oleh pengetua-pengetua adat dan anggota masyarakat lainnya. 

Pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan dalam masyarakat batak, terutama masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian selatan adalah merupakan sesuatu yang sangat sakral dan dihormati. Karena mereka mengganggap perkawinan, selain sebagai wujud pengamalan ibadah, perkawinan juga merupakan sarana dalam menunjukkan harajaon dan hamoraon di tengah-tengah masyarakat adat. 

Artinya, jika pelaksanaan perkawinan dilangsungkan sesuai dengan tatacara yang benar sebagaimana diatur dalam adat, maka dapat meninggikan harkat dan martabatnya di dalam masyarakat. Sebaliknya jika pelaksanaan perkawinan dilangsungkan tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku, maka dapat merendahkan martabat seseorang di tengah-tengah masyarakat. 

Sesungguhnya jenis sengketa perkawinan yang terjadi tengah-tengah masyarakat umumnya sama di antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hanya saja, nama dan model penyelesaiannya yang berbeda. Tidak ada yang tidak sepakat di kalangan ilmuan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan jauh lebih baik diselesaikan secara musyawarah dalam keluarga saja, tanpa harus sampai ke pengadilan. Karena, setiap putusan yang dihasilkan berdasarkan hasil musyawarah dalam keluarga adalah jauh lebih ditaati, dihormati dan dijalankan. 

Selain itu, sifat dendam dan rasa dengki akan bisa diredam, bahkan dihilangkan karena penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan dan kehendak bersama, tanpa ada unsur tekanan dari luar. Lain halnya kalau penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan hasil putusan pengadilan, umumnya terdapat salah satu pihak yang dimenangkan dan pihak yang lain merasa dikalahkan, terlebih kalau proses pemenangannya dipengaruhi oleh faktor sogokan, kompromi dengan aparat penegak hukum, tentunya berakibat pada munculnya rasa sakit hati, merasa terjolimi dan merasa tidak percaya pada putusan pengadilan. 

Akibatnya, muncullah rasa dendam dan mosi tak percaya pada setiap putusan yang lahir dari pengadilan. Memang tidak ada satu rumah tangga di dunia ini yang luput dari permasalahan atau persengketaan, baik sengketa yang menyangkut antara suami dan istri, atau persengketaan yang menyangkut antara suami/istri dengan keluarga atau dengan masyarakat. 

Permasalahan bukan ditakuti atau dihindari, melainkan permasalahan atau sengketa harus dihadapi untuk dicari jalan penyelesaiannya yang terbaik, sehingga bisa berterima bagi semia pihak yang bersengketa, tanpa meninggalkan rasa dendam atau permusuhan sesudahnya. Demikian halnya dengan komunitas masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan bahwa ada beberapa jenis sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh suami dan istri, namun harus diselesaikan melalui pranata Tutur sebagaimana yang berlaku di sana. 

Karena mereka menganggap bahwa pranata Tutur sangat lengkap dan cukup memadai materinya dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul dari perkawinan. Lagi pula, keunggulan dari produk putusan yang dikeluarkan melalui pranata Tutur, ternyata sangat berterima, bukan hanya bagi masyarakat secara keseluruhan, namun juga berterima bagi keluarga yang berperkara. 

Data menunjukkan, dari 6 kecamatan yang tersebar di 3 kabupaten yang dijadikan sebagai lokasi penelitiaan, ternyata mayoritas masyarakatnya selalu menggunakan pranata Tutur sebagai tempat penyelesaian sengketa perkawinan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 8. Data perbandingan Penggunaan Pranata Tutur dengan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 – 2016. No _Jenis Sengketa Perkawinan _Tempat penyelesaian Sengketa _ _ _ _2008 _2009 _2010 _ _ _ _Pranata Tutur _PA _Tutur _P.A _Tutur _P.A 

_ _1 _Kawin Sumbang _3 _- _2 _- _- _- _ _2 _Kawin Sopar _5 _- _2 _- _2 _- _ _3 _Kawin Mangalakkai _11 _- _20 _- _14 _- _ _4 _Kawin na Ditinggalkon _- _- _- _- _3 _- _ _5 _Kawin yang ditarik Paksa _3 _- _- _- _6 _- _ _6 _Kawin Marlojong _4 _- _5 _- _7 _- _ _7 _Kawin Mangirit _1 _- _- _- _- _- _ _8 _Kawin Maninian _- _- _- _- _- _- _ _Sumber: Lembaga Adat dan Pengadilan Agama Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2008 -2010. Tabel 9. 

Data Perbandingan Penggunaan Pranata Tutur dengan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 – 2016. No _Jenis Sengketa Perkawinan _Tempat penyelesaian Sengketa _ _ _ _2008 _2009 _2010 _ _ _ _Pranata Tutur _PA _Tutur _P.A _Tutur _P.A _ _1 _Kawin Sumbang _- _- _2 _- _4 _- _ _2 _Kawin Sopar _3 _- _1 _- _5 _- _ _3 _Kawin Mangalakkai _7 _- _4 _- _2 _- _ _4 _Kawin na Ditinggalkon _3 _- _2 _- _- _- _ _5 _Kawin yang ditarik Paksa _1 _- _3 _- _2 _- _ _6 _Kawin Marlojong _6 _- _3 _- _9 _- _ _7 _Kawin Mangirit _- _- _1 _- _- _- _ _8 _Kawin Maninian _- _- _- _- _- _- _ _ Sumber: Lembaga Adat dan Pengadilan Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 – 2010. Tabel 10. 

Data Perbandingan Penggunaan Pranata Tutur dengan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak Muslim di di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 – 2016. No _Jenis Sengketa Perkawinan _Tempat penyelesaian Sengketa _ _ _ _2008 _2009 _2010 _ _ _ _Pranata Tutur _PA _Tutur _P.A _P. Tutur _P.A _ _1 _Kawin Sumbang _1 _- _- _- _3 _- _ _2 _Kawin Sopar _6 _- _9 _- _1 _- _ _3 _Kawin Mangalakkai _14 _- _12 _- _4 _- _ _4 _Kawin na Ditinggalkon _- _- _- _- _- _- _ _5 _Kawin yang ditarik Paksa _5 _- _- _- _1 _- _ _6 _Kawin Marlojong _- _- _10 _- _1 _- _ _7 _Kawin Mangirit _- _- _- _- _- _- _ _8 _Kawin Maninian _- _- _- _- _- _- _ _ Sumber: Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2008 – 2010. 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya mayoritas masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan lebih sering menggunakan pranata Tutur dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Kalaupun ada yang menggunakan Pengadilan Agama jumlahnya hanya sedikit sekali. Penyelesaian konflik dalam bidang perkawinan lebih cocok dan pantas diselesaikan berdasarkan musyawarah di antara keluarga, karena hal itu lebih cenderung mendatangkan keadilan dan kemafaatan bagi semua pihak. 

Buktinya, hampir semua masalah yang muncul dari perkawinan selalu diselesaikan melalui pranata Tutur yang dimiliki masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan dengan tidak mengesampingkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH. Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan._ 

Setiap istilah tutur mengandung nilai etika luhur dan melekat erat dengan hubungan kekeluargaan, sehingga dengan pengamalan makna setiap Tutur, orang akan dapat terus memelihara keharmonisan dan kerukunan antara perorangan maupun hubungan antara kerabat dan masyarakat. Tutur dapat juga diartikan sebagai pesan-pesan tradisional yang merupakan pesan adat._ 

Pada umumnya orang yang tidak menguasai Tutur sering melakukan perkawinan yang melanggar Tutur, sebab ia tidak paham bahwa perkawinan yang dilakukannya itu adalah melanggar hukum adat._ Memanggil orang dengan menyebut Tutur yang cocok dengannya adalah suatu kehormatan dan wujud sopan santun yang sangat tinggi nilainya dalam kehidupan masyarakat. 

Siapa saja memanggil orang dengan menggunakan Tutur berarti ia dipandang orang yang menghormati martabat orang yang dipanggilnya. Sebaliknya barang siapa yang memanggil orang dengan menyebut namanya secara langsung, berarti ia menunjukkan sikap tidak hormat padanya dan ia akan dicerca dan ditegur oleh masyarakat pada umumnya._ 

Kalau dalam keadaan memaksa, seseorang hanya dibolehkan memanggil orang lain dengan memanggil nama harajaon-nya, bukan nama aslinya yang ditabalkan ketika ia kecil. Pemberian nama harajaon kepada seseorang merupakan wujud dari penghormatan terhadap Tutur, karena Tutur merupakan lambang penghormatan dan pemuliaan terhadap manusia. Jadi, sebisa mungkin, seseorang tidak boleh memanggil orang lain dengan nama aslinya. 

Kalaupun terpaksa memanggil orang dengan menyebut namanya, hanya dibenarkan bagi orang tua kepada anaknya, orang yang lebih tua kepada adeknya dan orang yang sebaya dengannya. Selain itu harus dipanggil berdasarkan Tutur. Saking tingginya nilai Tutur ini bagi masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan, dalam setiap pelaksanaan adat, baik yang bersifat Siriaon maupun yang bersifat Siluluton selalu menggunakan Tutur dalam memanggil atau menasehati orang lain._ 

Masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan merupakan masyarakat yang sangat menghormati dan mensakralkan pelaksanaan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa terjalinnya ikatan persaudaraan yang kokoh dan kuat dan bersifat abadi yang harus tetap dipertahankan selama-lamanya. Menurut pranata Tutur bahwa suatu perkawinan bukan hanya mengikat antara seorang peria dengan wanita saja, namun lebih dari itu, perkawinan juga secara otomatis akan mengikat persaudaraan antara: Keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan; Marga mempelai laki-laki dengan marga mempelai perempuan; Suku laki-laki dengan suku mempelai perempuan; Luat asal mempelai laki-laki dengan luat asal mempelai perempuan; Parsauodoan_ mempelai laki-laki dengan Parsaudonan mempelai perempuan. 

Jadi perkawinan bagi masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan merupakan perkawinan yang bukan hanya terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan semata, melainkan perkawinan bagi mereka adalah perkawinan secara utuh dengan seluruh unsur kemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas. Perkawinan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah dapat menimbulkan beberapa perobahan yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat. 

Perobahan yang dimaksudkan antara lain: Melalui perkawinan, secara otomatis akan terjadi perobahan dalam Tutur. Dalam setiap perkawinan, pihak calon mempelai laki-laki akan memanggil ayah atau yang sederajat dari keluarga calon mempelai perempuan dengan Tutur Tulang, dan juga memanggil ibu atau yang sederajat dari keluarga calon mempelai perempuan dengan Tutur nantulang. 

Sebaliknya, pihak calon mempelai perempuan akan memanggil ayah atau yang sederajat dari keluarga calon mempelai laki-laki dengan Tutur Amang Boru, dan juga memanggil ibu atau yang sederajat dari keluarga calon mempelai laki-laki dengan Tutur Ambou; Melalui perkawinan akan terjadi perubahan status sosial dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. 

Artinya, orang tua dan seluruh keluarga dari pihak mempelai perempuan secara otomatis berkedudukan sebagai Mora di hadapan keluarga mempelai laki-laki. Sebaliknya, orang tua dan seluruh keluarga dari mempelai laki-laki berkedudukan sebagai Anak Boru di hadapan keluarga mempelai perempuan; Melalui perkawinan terjadi perubahan dalam struktur kekeluargaan dalam keluarga besar kedua belah pihak, baik dari keluarga mempelai laki-laki maupun dari keluarga mempelai perempuan. 

Setelah terjadi perkawinan, maka akan terjadi penambahan keluarga besar yang harus saling hormat-menghormati, sayang-menyayangi, dukung-mendukung, jaga-menjaga dalam berbagai hal sebagaimana memperlakukan keluarga sendiri. Dalam perkawinan secara otomatis akan melahirkan perbuatan hukum yang bukan hanya berlaku bagi kedua mempelai, namun juga terhadap kedua keluarga mempelai dan masyarakat secara keseluruhan. 

Berdasarkan aturan yang terkandung dalam Tutur bahwa perkawinan akan melahirkan beberapa perbuatan hukum yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, yakni: Adanya kewajiban suami dan istri; Adanya ketaatan terhadap suami dan penganyoman terhadap isteri; Adanya tanggung jawab dalam menafkahi dan memenuhi kebutuhan istri dalam bidang pangan, sandang dan papan; Menjadikan keluarga suami atau istri sebagai keluarga sendiri yang tetap dihormati dan disayangi; Menambah jumlah keluarga, baik dalam lingkungan Mora maupun keluarga dalam lingkungan Anak Boru; Menjadikan orang yang semarga dengan suami atau istri sebagai bagian dari keluarga suami atau istri. 

Artinya, semua orang yang semarga dengan istrinya dianggap sebagai moranya dan semua orang yang dianggap semarga dengan suaminya dianggap sebagai Anak Borunya; Diberikan nama baru (nama kerajaan) kepada mempelai laki-laki dan juga kepada mempelai perempuan. Setelah nama baru diberikan, masyarakat adat dilarang untuk memanggil nama aslinya, tetapi harus dipanggil dengan menggunakan nama baru yang diberikan ketika dilaksanakan acara pesta perkawinannya dahulu. Barangsiapa yang memanggil nama aslinya dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan dianggap pelakunya sebagai orang yang tidak beradat. 

Bahkan masyarakat adat memberikan hukuman kepadanya dengan menyembelih seekor kambing dengan mengundang makan masyarakat sekampung untuk meminta maaf. Sekalipun demikian sakral dan agungnya sebuah perkawinan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan, ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa memang dimungkinkan juga terjadi sengketa dan permasalahan dalam bidang perkawinan. 

Jika memang terjadi sengketa perkawinan yang tidak bisa dihindari, maka masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan selalu berpedoman dan memecahkan sengketa tersebut dengan menggunakan dan memanfaatkan filosofi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Adapun filosofi masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan yang dimaksud adalah:”Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”. 

Pengertian filosofi ini dapat dijelaskan dan dirinci melalui keterangan berikut: Tabel 11. Fisosofi Masyarakat Batak dalam Menyelesaikan Sengketa Filosofi _Pengertian _ _Somba mar Mora _Menghormati Menjaga Kehormatan Sopan Santun Mendukung _ _Elek mar Anak Boru _Mengambil Hati; Merayu; Menjaga agar Tidak tersinggung; Menyayangi _ _Manat-Manat mar Kahanggi _Hati-hati Tidak Sembaranganc. 

Menjaga Perasaan _ _ Mora mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. Mereka selalu dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak borunya dan mereka didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan sengketa di tengah-tengah masyarakat._ 

Dalam pelaksanaan pesta perkawinan adat, maka posisi mora adalah penuntun dan penasehat (pangidoan poda) untuk suksesnya acara sebuah pesta._ Dalam adat, mora harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. 

Menurut paradaton pihak moralah tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat, merekalah dongan tumahi (teman meminta nasehat)._ Mora bagi masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan merupakan sesuatu yang wajib dihormati bagaikan menghormati orang tua. Ia harus dihormati, dipatuhi dan disayangi. Sedapat mungkin, hati dan perasaannya tetap dihibur dalam keadaan senang dan gembira. 

Untuk menjaga hatinya supaya tidak tersinggung, maka segala perkataan, perbuatan dan sikap di hadapannya harus tetap dalam keadaan sopan, santun, dan berakhlak. Segala ucapan dan perkataan dihadapannya harus lembut, berarti dan bermakna. Tidak boleh suara Anak Boru lebih keras dari suara Mora. Kalau ditanya dijawab dengan seperlunya, dengan tidak menyinggung perasaannya. Segala tingkah laku di hadapan mora harus bersifat sopan dan santun dengan penuh penghormatan. 

Tidak boleh lewat dihadapannya dengan sembarangan, kalaupun terpaksa, harus merunduk sembari memberikan penghormatan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Semua perintah Mora harus dikerjakan dengan penuh, semangat dan keikhlasan, sesuai dengan keinginan dari Mora. Sedapat mungkin perintahnya tidak boleh dibantah, melainkan harus dikerjakan. 

Anak Boru dituntut untuk mampu mengetahui dan sekaligus mampu mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus menunggu perintah dan komando Mora-nya. Ia mengerti bahwa tempatnya berada di bagian belakang atau dapur dalam setiap acara pesta. Karena ia bertanggung jawab dalam menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan setiap acara adat. 

Ia bertekad untuk selalu membahagiakan seluruh tamu Moranya, karena hal itu merupakan perwujudan nyata dalam menghormati dan menghargai kedudukan Moranya di hadapan masyarakat. Seorang Anak Boru juga dituntut untuk mampu bersikap baik di hadapan Moranya dengan menampilkan pakaian yang sopan. Menempati tempat duduk Anak Boru, yakni duduk di samping kiri tempat duduk Mora. 

Anak boru adalah pihak yang diminta bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan pekerjaan adat, merekalah yang mengatur dan mengurus Siriaon dan Siluluton, baik yang ringan dan berat, mereka tak mengenal lelah dan selalu berupaya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar._ b. Jenis Tutur yang Terkandung dalam Mora, Kahanggi dan Anak Boru (Adat Dalihan na Tolu) Dalam setiap kelompok yang tergabung dalam lingkungan keluarga besar adat Dalihan na Tolu (Mora, Kahanggi dan Anak Boru) itu adalah terkandung berbagai jenis tutur di dalamnya yang masing-masing memiliki peranan sendiri-sendiri di tengah-tengah masyarakat. 

Adapun beberapa jenis tutur yang terkandung pada setiap kelompok masyarakat adat Dalihan na Tolu yang dimaksud adalah dapat dilihat dalam paparan tabel berikut: Tabel 12. Jenis Tutur yang Terkandung dalam Mora No _Tutur Istri (Pihak Mora) _Tutur Suami (Pihak Anak Boru) _ _1 _Aya (Ayah) _Tulang (Ayah Istri) _ _2 _Uma (Ibu) _Nantulang (ibu istri) _ _3 _Ompung Halaklai (kakek) _Ompung Halaklai (Kakek) _ _4 _Ompung Daboru (Nenek) _Ompung Daboru (Nenek) _ _5 _Abang (Abang) _Tunggane (Saudara laki-laki Istri) _ _6 _Angkang (Kakak Perempuan) _Ompung Bayo (Istri Saudara Laki-laki Istri) _ _7 _Anggi Halaklai (Adik laki-laki) _Tunggane (Saudara laki-laki Istri) _ _8 _Anggi Daboru (Adek Perempuan) _Ompung Bayo _ _9 _Uda (Saudara Laki-laki Ayah) _Tulang (Ayah Istri) _ _10 _Nanguda (Isteri Saudara Laki-laki Ayah) _Nantulang (ibu istri) _ _11 _Pahoppu Halaklai (Cucu Laki-laki) _Amang (Anak Laki-laki) _ _12 _Pahoppu Daboru (Cucu Perempuan) _Inang (Anak Perempuan) _ _13 _Seluruh Masyarakat yang Se-Marga dengan Istri _Mora (Keluarga Mertua) _ _ Data tabel di atas menunjukkan bahwa Tutur Aya, Ompung Halaklai dan seterusnya ke atas, kemudian Tutur Uda dan seterusnya menyamping adalah semuanya dipanggil sebagai Tutur Tulang yang berkedudukan sebagai Mora dari pihak suami. 

Selanjutnya seluruh masyarakat yang semarga dengan istri berkedudukan sebagai Mora bagi suaminya. Sebaliknya seluruh orang yang semarga dengan suaminya berkedudukan sebagai anak boru di hadapan keluarga orang tua isteri. Kecuali ada orang yang semarga dengan istrinya, mengawini putri yang memiliki marga yang sama dengan suami, maka seluruh keluarga yang semarga dengan istri, menjadi Anak Borunya. 

Sebaliknya, ia menjadi Mora di hadapan keluarga laki-laki yang semarga dengan istrinya, karena mereka telah mengambil putri yang bermarga sama dengan seorang suami. Setiap perempuan yang telah menikah dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah secara otomatis masuk dalam keluarga suaminya, yakni: menjadi keluarga Anak Boru dan dalam pranata Tutur, ia bukan lagi digolongkan sebagai bagian dari keluar orang tuanya yang berkedudukan sebagai Mora. 

Jadi, seorang perempuan yang menikah dalam pandangan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah hanya mengikuti Partuturon suaminya, bukan mengikuti Partuturon orang tuanya. Tabel 13. Jenis Tutur yang Terkandung dalam Anak Boru No _Tutur Suami (Pihak Anak Boru) _Tutur Istri (Pihak Mora) _ _1 _Aya (ayah) _Amang Boru (mertua laki-laki isteri) _ _2 _Uma (ibu) _Ambou (mertua perempuan istri) _ _3 _Ompung Halaklai (kakek) _Ompung Halaklai (kakek) _ _4 _Ompung Daboru (nenek) _Ompung Daboru (nenek) _ _5 _Abang (abang) _Halak Bayo (abang ipar) _ _6 _Angkang (kakak) _Eda (kakak ipar perempuan) _ _7 _Anggi Halaklai (adek laki-laki) _Halak Bayo (adek ipar laki-laki) _ _8 _Anggi Daboru (adek perempuan) _Eda (adek ipar perempuan) _ _9 _Uda (paman) _Amang (keponakan) _ _10 _Nanguda (bibi) _Inang (keponakan perempuan) _ _11 _Pahoppu Halaklai (cucu laki-laki) _Kahanggi keluarga sedarah) _ _12 _Pahoppu Daboru (cucu perempuan) _ _ _13 _Perwakilan Masyarakat yang Se-Marga dengan Suami _ _ _ Tabel 14. 

Jenis Tutur yang Terkandung dalam Kahanggi No _Tutur yang Terdapat dalam Kahanggi _ _1 _Aya (Ayah) dan keturunannya ke atas _ _2 _Uma (Ibu) _ _3 _Ompung Halaklai (Cucu Laki-laki) dan keturunannya ke atas _ _4 _Ompung Daboru (Cucu Perempuan) _ _5 _Abang (Abang) _ _6 _Angkang (Kakak) _ _7 _Anggi Halaklai (Adek Laki-laki) _ _8 _Anggi Daboru (Adek Perempuan) _ _9 _Uda dan keturunannya menyamping _ _10 _Nanguda (Istri Paman) _ _11 _Pahoppu Halaklai (Cucu Laki-laki) dan keturunannya ke bawah _ _12 _Pahoppu Daboru (Cucu Perempuan) _ _13 _Seluruh Masyarakat yang Se-Marga dengan Istri _ _ Data tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi pengelompokan Tutur dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan yang masing-masing Tutur memiliki tugas, tanggung jawab dan hak sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat Dalihan na Tolu. Dalam Tutur Mora terkandung beberapa Tutur yang ada di dalamnya. 

Demikian halnya dengan Tutur Anak Boru dan Tutur Kahanggi, juga terdapat di dalamnya beberapa Tutur yang berbeda satu dengan lainnya. Semua Tutur yang tergabung dalam Mora adalah memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda dengan Tutur yang terkandung dalam Kahanggi atau Anak Boru. Demikian juga semua Tutur yang terkandung dalam Anak Boru adalah memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan Mora dan Kahanggi. 

Salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat batak adalah kehidupan berkeluarga. Oleh demikian, masyarakat batak amat mementingkan institusi perkawinan yang mempunyai tujuan dalam melahirkan generasi utamanya anak lelaki untuk meneruskan keturunan ataupun marganya. 

Selain dari pada itu anak merupakan perkara yang penting dalam memelihara hubungan kekeluargaan, kerana menjadi penghubung kepada pihak ataupun keluarga dari isteri dan anak boru. Selain itu anak merupakan kekayaan bagi etnik Batak dengan falsafah Batak Anak ko kido ha moraon diau. Masyarakat batak biasanya mengamalkan perkawinan monogami dan perkawinan berlaku sesama kaum kerabat terutama menikah dengan boru tulang atau menyunduti. 

Sekarang sudah mulai terjadi perubahan dimana perkawinan bukan hanya sesama kaum kerabat saja tetapi sudah antara etnik yang satu dengan etnik yang lainnya yang terpenting adalah satu akidah._ Pola perkawinan masyarakat batak di Tapanuli Bagian Selatan pada mulanya merupakan pola pernikahan yang bersifat tertutup dan tidak fleksibel. 

Pasalnya, pernikahan mereka hanya pada lingkungan mereka sendiri yang tidak mau menerima atau menikahi orang lain di luar persekutuan, suku dan marganya. Demikian juga mereka tidak mau mengawinkan anak perempuannya kepada suku lain di luar persekutuan mereka._ Sekalipun pola pernikahan masyarakat batak telah berobah menjadi bersifat terbuka, namun prosedur, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pokok yang harus ada dalam setiap pelaksanaan pesta perkawinan tetap dilaksanakan dan diamalkan secara utuh dan permanen._ 

Rite-de-passage dalam kehidupan masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan meliputi anak lahir, memasuki rumah baru, perkawinan dan penyelesaian sengketa yang terjadi di dalamnya, menunaikan ibadah haji, dan kematian. Perkawinan bagi masyarakat Batak merupakan sesuatu yang sangat sakral dan sangat dihormati. Bahkan sebagian besar aturan adat yang ada merupakan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan di tengah-tengah masyarakat, seperti mangalehen Sere, Mangalap Boru, Aqad Nikah, Mangalayan, Horja Margondang, Horja Sadari, Kanduri, Mangupa, Makkobar, Manortor, Mangalo-alo Mora, Mangalehen mangan Mora, Patuaekkon, Marmoccak, Mangalehen Guar, dan Mebat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:_ Tabel 15. 

Jenis Kegiatan Adat yang Diselenggarakan Dalam Acara Siriaon No _ _ _Perkawinan (Horja Margondang) _Aqiqah (Mangayun) _Mebat _ _1 _Mangaririt _Mangelehen Paroppa _Maroban Silua _ _2 _Patobang Hobar _Mangalehen Silua; Memberikan oleh-oleh _Acara Mangalehen mangan: Menjamu makan _ _3 _Penentuan Batang Boban _Menyembelih kambing _Acara makkobar dalam rangka pemberangkatan keluarga mempelai laki-laki kembali ke kampungnya _ _4 _Mangampar Ruji/Manulak Sere _Mangayun _ _ _5 _Aqad Nikah _Mangupa _ _ _6 _Mangalap Boru _ _ _ _7 _Manjagit Boru _ _ _ _8 _Manyantan Boru _ _ _ _9 _Maralok-alok _ _ _ _10 _Manaekkon Gondang _ _ _ _11 _Pajongjong Bandera _ _ _ _12 _Marosong-osong _ _ _ _13 _Manortor _ _ _ _14 _Manyambol Horbo _ _ _ _15 _Mangalo-alo Mora _ _ _ _16 _Mangalehen Mangan Mora _ _ _ _17 _Patuaekkon _ _ _ _18 _Marmoccak _ _ _ _19 _Mangalehen Guar _ _ _ _20 _Mangupa _ _ _ _21 _Mamandol atau manyoda _ _ _ _22 _Paulak Anak Boru _ _ _ _23 _Marbondong _ _ _ _24 _Paulak Pandongani _ _ _ _24 _Indahan Tungkus Pasae Robu _ _ _ _ Berdasarkan paparan tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan memiliki 24 kegiatan dan prosedur yang harus dilalui dan harus ada dan tidak boleh diabaikan satu dengan lainnya. Keberadaan kegiatan yang satu akan mendukung kegiatan lainnya. 

Selanjutnya, mengabaikan salah satu dari 24 kegiatan di atas, akan berakibat pada ketidak sempurnaan, bahkan bisa dianggap sebuah perkawinan dianggap tidak sah dalam pandangan adat Batak. Sedangkan dalam penyelenggaraan Aqiqah (Mangayun) ternyata hanya 5 kegiatan saja yang harus dilalui dan dilaksanakan. Kemudian pada acara Mebat, ternyata hanya terdapat 3 kegiatan saja yang harus dilalui. 

Fakta ini menunjukkan bahwa memang benar peristiwa perkawinan dalam masyarakat Batak sungguh merupakan peristiwa yang luar biasa dan harus dihormati. Konsekuensi dari wujud penghormatan masyarakat Batak dalam penyelenggaraan perkawinan dibuktikan melalui:_ Adanya persyaratan yang cukup ketat dalam penyelenggaraan sebuah perkawinan; Banyaknya kegiatan dan prosedur yang harus dilaksanakan; Mahalnya biaya yang dibutuhkan dalam setiap perkawinan. 

Berdasarkan ketiga macam bukti penghormatan dalam penyelenggaraan perkawinan di atas, secara otomatis, sadar atau tidak sadar akan mengakibatkan pada dua hal: Sulitnya dilakukan perceraian yang diakibatkan oleh: Adanya rasa malu terhadap keluarga kedua belah pihak yang telah bersusah payah dalam mensukseskan terselenggaranya pernikahan mereka; Adanya pengawasan yang ketat dari orang tua dan tokoh masyarakat adat terhadap setiap rumah tangga di tengah-tengah masyarakat. 

Muncul Rasa kasih sayang sangat mendalam terhadap istri atau suami, dikarenakan oleh begitu sulit dan payahnya kegiatan yang harus dilalui untuk sampai pada sebuah pernikahan yang sah. Oleh karenanya, muncul tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan rumah tangga sampai akhir khayat; Dimasukkan dalam jajaran harajaon dan Hatobangon di dalam masyarakat. 

Karena jajaran harajaon dan Hatobangon merupakan kedudukan yang sangat terhormat dalam masyarakat Batak. Bagi masyarakat Batak, menjaga kehormatan merupakan perbuatan yang sangat dijunjung tinggi. Ada prinsip dalam masyarakat Batak bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dapat menjatuhkan martabat dan harga diri adalah harus dihindarkan dan dijauhi. 

Seperti halnya dengan perceraian, bagi masyarakat Batak itu dianggap sebagai perbuatan yang akan menjatuhkan dan menurunkan martabat seseorang dalam masyarakat. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat Batak jarang melakukan perceraian, kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Itupun dipengaruhi oleh faktor yang luar biasa yang sudah menabrak rambu-rambu agama dan adat istiadat setempat._ 

BAB VI PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PRANATA TUTUR PADA MASYARAKAT ADAT BATAK Kompetensi Dasar _Indikator _ _Memahami dengan benar tentang persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur pada masyarakat adat batak. _Setelah kegiatan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: Menjelaskan persamaan penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur pada masyarakat adat batak; Menjelaskan perbedaan penyelesaian sengketa perkawinan menurut Hukum Islam dan pranata Tutur pada masyarakat adat batak. 

_ _ Sesungguhnya penyelesaian sengketa perkawinan melalui Tutur pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah sudah sejalan dengan penyelesaian sengketa melalui hakam sebagaimana yang termuat dalam Q.S. An Nisa/4: 34-35 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971. Hanya saja model pelaksanaan, operasionalisasi dan prakteknya memiliki perbedaan sendiri-sendiri. 

Model penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam masyarakat Batak (a. jika terjadi sengketa perkawinan yang berasal dan bersumber dari seorang suami, maka Tutur yang akan menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu adalah semua Tutur yang terkandung dalam Anak Boru, b. 

jika terjadi sengketa perkawinan yang bersumber dari pihak istri, maka Tutur yang menyelesaikan sengketanya adalah semua Tutur yang terkandung dalam Mora) adalah sejalan dengan Firman Allah sebagaimana tertuang dalam Q.S. An Nisa/4: 34. Setiap kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada saatnya mengalami kebahagiaan dan ada saatnya pula menemukan berbagai masalah, baik yang bersifat kecil maupun yang bersifat besar. 

Ada pula masalah rumah tangga muncul disebabkan oleh tingkah laku istri dan ada pula saatnya masalah disebabkan oleh tingkah laku suami. Kalau seandainya masalah rumah tangga muncul dikarenakan oleh perlakuan istri, maka Al Qur`an memberikan 4 (empat) langkah yang harus dilakukan, yakni:_ Keberadaan Tutur ini dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah amat penting sekali terutama dalam bidang penyelesaian sengketa perkawinan. 

Jika terjadi sengketa perkawinan di tengah-tengah masyarakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pranata Tutur yang terkandung dalam adat Dalihan na Tolu dengan cara martahi/Marpokat. Adapun model penyelesaiannya dilakukan dengan cara berikut: Jika terjadi sengketa perkawinan yang berasal dan bersumber dari seorang suami, maka Tutur yang akan menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu adalah semua Tutur yang terkandung dalam Anak Boru (sejalan dengan Q.S. 

An Nisa/4: 34); Sebaliknya, jika terjadi sengketa perkawinan yang bersumber dari pihak istri, maka Tutur yang menyelesaikan sengketanya adalah semua Tutur yang terkandung dalam Mora (sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 34); Model penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam poin 1 dan 2 adalah sejalan dengan Firman Allah sebagaimana tertuang dalam Q.S. An Nisa/4: 34. 

Setiap kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada saatnya mengalami kebahagiaan dan ada saatnya pula menemukan berbagai masalah, baik yang bersifat kecil maupun yang bersifat besar. Ada pula masalah rumah tangga muncul disebabkan oleh tingkah laku istri dan ada pula saatnya masalah disebabkan oleh tingkah laku suami. 

Kalau seandainya masalah rumah tangga muncul dikarenakan oleh perlakuan istri, maka Al Qur`an memberikan 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan, yakni:_ A. Memberi Nasehat dengan Penuh Kebijaksanaan. Memberikan nasehat merupakan langkah pertama dalam upaya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan sebagaimna yang difirmankan Allah dalam Al Qur`an: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka...”._ 

Kata nasehat diambil dari kata kerja ”Nashaha (bahasa Arab)” yang berarti membimbing atau mengarahkan._ Sedangkan pengertian nasehat secara istilah adalah usaha memberikan arahan pada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan agar ia dapat berbuat sesuai dengan kehendak yang memberi nasehat. 

Sedangkan Imam As Syayuti berpendapat bahwa nasehat merupakan suatu upaya memberikan bimbingan kepada sesorang agar ia berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Setiap orang mempunyai potensi untuk berbuat salah, oleh karenanya nasehat sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia terutama sekali dalam kehidupan suami istri. 

Imam Syafi`i berpendapat bahwa nasehat pada manusia mempunyai 2 (dua) fungsi, yakni: a) fungsi Ijtinab (prefentif), artinya nasehat berperan besar dalam mencegah orang dari berbuat kesalahan, b) fungsi Amer (perintah), artinya nasehat berperan menyuruh dan memerintahkan orang untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan laraganNya. 

Kehadiran nasehat dalam kehidupan rumah tangga sangat penting sekali, karena akan dapat mempersatukan dua hati yang mulai retak dan juga dapat mengeratkan dua hati yang saling mencintai. B. Pisah Ranjang untuk sementara waktu. Pisah ranjang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa dalam perkawinan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT: (((((((((((((((( ((( ((((((((((((( …. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...._ Perintah pisah ranjang dalam ayat ini menunjukkan kata nasehat seorang suami kepada istrinya dalam bentuk isyarat. 

Isyarat dalam Islam dapat dipergunakan sebagai alat menjelaskan maksud seseorang kepada orang lain. Nasehat yang dilakukan melalui isyarat dipandang sama nilainya dengan nasehat yang dilakukan melalui lisan. Sebab kedua cara ini memiliki maksud yang sama, yakni untuk menasehati orang lain agar selalu berada pada jalan yang benar sesuai syariat Islam dan Undang-undang perkawinan. Sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa nasehat berdasarkan isyarat sangat diperlukan apabila ia merasa gagal memberi nasehat melalui lisan._ C. 

Memukul yang tidak menyakitkan. Adapun yang dimaksud adalah melakukan pemukulan yang sekiranya tidak menyakitkan dan tidak membahayakan dengan tujuan untuk menyadarkan istri sebagaimana firman Allah: ….(((((((((((((( Dan pukullah mereka...”._ 

Al Qur`an memang membolehkan suami memukul istri yang berbuat salah dalam pergaulan dengan suaminya dan berjalan pada jalan yang sesat, sehingga dia tidak mau berhenti dari kesesatannya. Tawaran pemukulan yang dimaksudkan Al Qur`an ini adalah pemukulan yang bersifat pengobatan, sedangkan pengobatan ini hanya diperlukan dalam keadaan darurat. 

Memukul istri dengan sesuatu yang tidak membahayakannya jauh lebih baik daripada perceraian. Sebab perceraian itu dapat meruntuhkan eksistensi rumah tangga dan merobek-robek ikatan rumah keluarga. Kalu boleh dibandingkan antara bahaya yang ringan dengan bahaya yang besar, maka melakukan bahaya yang ringan akan lebih baik daripada melakukan bahaya yang lebih besar._ 

Pukulan bukanlah merendahkan derajat wanita, tetapi pukulan adalah salah satu metode pengobatan kejahatan dalam Islam dimana pada satu saat sangat bermanfaat bagi jiwa yang kurang lurus sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah:”Seorang yang bodoh perlu diketuk dengan tongkat, tetapi seorang yang pintar cukup diketuk dengan isyarat”. 

Kebolehan laki-laki memukul istrinya bukan bertentangan dengan fitrah manusia atau tindakan itu bukan termasuk kategori pelanggaran HAM seperti yang digembar-gemborkan sekarang ini. Sesungguhnya Pemukulan itu hanya diperlukan ketika situasi rumah tangga terancam hancur. Itupun hanya dibenarkan terhadap suami yang sudah membuat perhitungan baik, bukan dengan emosi semata. 

Kemudian jika seorang suami berbuat nusyuz kepada isterinya, maka langkah yang dilakukan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S. An Nisa/4: 128: (((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((( dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz_ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. 

dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Model mediasi dalam poin 3 (kalau sengketa belum dapat diselesaikan melalui model mediasi seperti di atas, maka dilakukan penyelesaiannya melalui Tutur yang terkandung di dalam mora dengan Tutur yang terkandung di dalam Anak Boru secara bersamaan dengan melibatkan Kahanggi dari kedua belah pihak) adalah sejalan dengan Q.S. 

An Nisa/4: 35 dimana Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Hakam yang dimaksudkan dalam Q.S. 

An Nisa/4: 35 terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami isteri. Masalah mediasi juga telah diatur dalam: KHI Pasal 143 ayat (1) yang berbunyi:” Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”, ayat (2):”Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. 

Pasal 144 berbunyi bahwa apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Sedangkan pasal 145 berbunyi bahwa apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup; UU No. 

1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:” Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak” dan ayat (2) menyebutkan bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap siding pemeriksaan. Penjelasan ayat ini menunjukkan bahwa usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada siding pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. 

Dalam mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Pasal 32 dijelakan bahwa apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alas an atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian, kemudian pasal 33 disebutkan bahwa apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dalam siding tertutup. 

Menurut penjelsan dari pasal ini bahwa apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam siding tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alas an-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian; KUH. 

Prdt BAB X Bagian 2 Pasal 202 yang berbunyi:” Bila pihak tergugat menyetujui tuntutan, pengadilan negeri harus memerintahkan, agar suami-istri itu secara pribadi bersama-sama menghadap seorang atau lebih hakim anggota, yang akan berusaha mendamaikan mereka. Bila usaha itu tidak berhasil, hakim harus memerintahkan untuk menghadap kembali lagi, paling cepat tiga bulan dan paling lambat enam bulan setelah pertama kali menghadap”; Arahan dari Mahkamah Agung No.1/2008, sebelum perkara itu diperiksa harus lebih dahulu melalui tahapan mediasi sehingga diharapkan adanya perdamaian. 

Di Pengadilan Agama, ada 10 mediator dari luar baik itu berasal dari advocate maupun perguruan tinggi yang ikut membantu memberikan mediasi; Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator; UU No.30 Tahun 1999, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli; UU No. 

7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) menegaskan bahwa hakam (mediator) lebih menitikberatkan kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan perselisihan suami isteri. yang berwenang mengangkat hakam adalah pengadilan, yang pengangkatannya dilakukan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan bagian dari APS. 

Kalaulah dibandingkan pengertian yang dikemukakan oleh Morteza Mutahhari, tampaknya pengertian yang dikemukakan beliau sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam QS. An-Nisaa/4: 35. Hakam yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami isteri. Sedang hakam yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) boleh dari pihak keluarga suami saja, atau dari pihak keluarga isteri saja, bahkan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain. Namun demikian, maksud dan tujuan pembuat undang-undang bukanlah untuk menyingkirkan ketentuan Q.S 

An-Nisaa/4: 35, tetapi tujuannya agar rumusan ayat itu dapat dikembangkan menampung problema yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya. Menyikapi dua macam pendapat di atas, peneliti mengambil pendapat jalan tengah bahwa hakam harus diangkat dari pihak masyarakat adat yang mengetahui seluk-beluk hukum adat setempat dimana keduanya melangsungkan pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. An Nisa/4: 35. 

Dalam ayat ini Allah SWT SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki (min ahlihi) dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan (min ahliha). Istilah “ahlun” dalam bahasa Arab adalah bisa diartikan sebagai penduduk yang memiliki aturan dan adat istiadat sendiri-sendiri sesuai kondisi, kebiasaan dan adat budaya yang berlaku di dalamnya. 

Oleh karenanya, utusan yang dikirim sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa perkawinan adalah orang yang memiliki keahlian dalam penyelesaian sengketa perkawinan sesuai hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dimana penganten itu melangsungkan pernikahan atau adat istiadat dimana penganten itu berada. Jika memang keahlian dalam penguasaan adat terdapat pada keluarga dari suami dan isteri, maka yang menjadi hakan adalah harus dari pihak keluarga mereka, karena akan lebih disegani, dihormati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 

Sebaliknya, jika memang di antara kedua keluarga mereka tidak terdapat orang yang mampu memahami, mengetahu dan melaksanakan proses penyelesaian sengketa sesuai hukum adat yang berlaku, maka boleh diangkat pihak tokoh adat yang lain sebagai hakam dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di antara mereka. Digunakannya kata ”ahlun” dalam Q.S. An Nisa/4: 35 di atas adalah untuk memberikan penekanan bahwa penunjukan hakam harus didasarkan pada: 1. 

Kompetensi, kemampuan, wawasan yang luas dalam bidang: Pengetahuan tentang hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, khususnya menyangkut proses penyelesaian sengketa perkawinan; Akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kebijaksanaan, kewibawaan dan ketokohan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Kedua dasar di atas harus menjadi pertimbangan utama bagi keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menunjuk seseorang untuk menjadi hakam. 

Jika kedua syarat di atas ada pada keluarga, maka mereka yang harus diutamakan sebagai hakam dan bukan orang lain di luar silsilah keluarganya. Pendapat di atas didukung oleh firman Allah dalam Al Qur`an berikut ini: ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat di atas secara tegas menggunakan kata”ahlun” yang berarti kelompok yang berhak menerimanya, yakni kelompok yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memegang amanat. Oleh karenanya penekanan dari ”ahlun” adalah terletak pada kemampuan dan kopetensinya. 

Dalam Kamus Al Munawwir ditemukan kata ”ahlun” yang berarti: berhak, patut menerimanya. Sedangkan pengertian lain dari kata ”ahlun” adalah famili, keluarga dan kerabat._ Keterangan di atas menenjukkan bahwa pengertian ”ahlun” jika ditinjau dari terminologi memiliki dua pengertian, yakni: a) keahlian, b) keluarga atau kerabat dalam lingkungan masyarakat. 

Jadi sebenarnya, pertimbangan utama yang menjadi diangkatnya seseorang menjadi hakam adalah pertimbangan kemampuan dalam menguasai dan mengetahu prosedur penyelesaian sengketa perkawinan dengan menggunakan hukum adat dimana kedua mempelai berasal. Jika kompetensi semacam ini ada sama keluarga, maka mereka yang harus diutamakan sebagai hakam dalam menyelesaikan sengketa keluarganya, karena mereka lebih mengerti sifat, karakter dan tingkah laku dari keluarganya yang bersengketa. 

Selain itu hakam tidak hanya sekedar cakap dan kompeten dalam memahami hukum adat setempat semata, namun ia juga merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam prosesi pelaksanaan pernikahan kedua mempelai yang sedang bersengketa pada masa lalu. Prinsip ini mengandung makna bahwa jika memang dalam proses pelaksanaan perkawinan seseorang menggunakan hukum adat tertentu, maka harus lebih dahulu menggunakan hukum adat itu dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di antara kedua mempelai dikemudian hari. 

Konsep ini harus dibuat secara tertulis dalam sebuah perjanjian pernikahan sebagaimana pembuatan dan penulisan ta`lik talak, ketika pelaksanaan akad nikah dilangsungkan dan dibacakan bersamaan dihadapan wali, saksi dan para undangan. Sehingga, ketika sengketa perkawinan muncul, secara otomatis dilakukan mediasi berdasarkan hukum adat dimana pernikahan mereka dilangsungkan. 

Kalau proses pelaksanaan pernikahan dilangsungkan dengan menggunakan hukum adat tertentu, maka proses pelaksanaan penyelesaian sengketanya juga harus dilakukan melalui proses hukum adat yang sama. Prekuensi penggunaan hukum adat dalam pelaksanaan pernikahan, harus seimbang dengan prekuensi penggunaan hukum adat ketika melaksanakan penyelesaian sengketa perkawinan yang ada. Karena dengan cara ini, akan sulit bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dalam rumah tangga, apalagi melakukan perceraian. 

Sebab, banyak hal dan jalan yang harus dilalui jika tetap menggunakan jalur adat dalam setiap penyelesaian sengketa pernikahan. Ada 2 (dua) jenis hukum yang terkandung dalam ayat-ayat talaq, yakni: pertama, perintah melakukan perdamaian/mempertahankan rumah tangga dan kedua, kebolehan melaksanakan perceraian dengan menggunakan jumlah khabariah. 

Adapun lafad yang mengandung makna perintah berdamai adalah: Perintah untuk mempertahankan rumah tangga dengan jalan memberi nasehat, pisah tempat tidur atau memberikan pukulan yang bersifat mendidik sebagaimana tertuang dalam QS. An Nisa/4: 34 dan QS. An Nisa/4: 128; Perintah mengutus hakam yang bertugas sebagai mediator dalam mendamaikan pihak yang bersengketa sebagaimana Allah berfirman Q.S. An Nisa/4: 35. 

Dalam ayat ini terdapat sighat Amer, yakni ((((((((((((( yang berarti adanya perintah untuk mengutus mediator yang bertugas untuk mendamaikan suami isteri yang sedang bertikai, agar kembali mereka berdamai dan kembali menjalankan roda kehidupan rumah tangga sebagaimana biasa; 3. Perintah melalui adanya pensifatan bahwa perdamaian itu adalah baik sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS. 

AN Nisa/4:128: (((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((( ( dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuzatau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). 

Beberapa ayat yang berkaitan dengan talaq selalu mengedepankan perintah untuk merujuk isteri (perintah untuk menyambung ikatan pernikahan yang telah putus dikarenakan oleh talaq terlebih dahulu, baru setelah itu diiringi dengan kebolehan melakukan perceraian dengan cara yang baik pula. Bahkan saking pentingnya mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga, Allah tetap membuka peluang kepada suami yang telah mentalaq isterinya tiga kali untuk merujuk (menyambung ikatan pernikahannya) kembali setelah isteri yang telah di talaq tiga itu menikah dengan orang lain, kemudian bercerai kembali. 

Prinsip ini menunjukkan bahwa mempertahankan ikatan pernikahan harus diutamakan dan didahulukan daripada memilih jalan perceraian sekalipun itu tindakan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Inilah salah satu rahasia dinamakannya ikatan pernikahan itu sebagai mitsaqan galizan. Beberapa ayat yang dimaksud adalah: Q.S. An-Nisa/4: 28 ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. 

Imam Fakhrur Razi berpendapat bahwa hikmah ditetapkannya merujuk itu, karena manusia itu selama berada bersama kawannya, tidak tahu apakah perpisahannya itu akan memberatkan dirinya atau tidak. Oleh karenanya, ketika ia berpisah barulah Nampak itu semua._ Q.S. An-Nisa/4: 29 (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. 

setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Q.S. An-Nisa/4: 30 ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ( Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Q.S. 

An-Nisa/4: 31 ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Sedangakan kebolehan melaksanakan talaq didasarkan pada bentuk lafadz berikut: Kebolehan talaq didasarkan pada lafazd khabariyah semata sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah/2: 229: (((((((((( ((((((((( ( Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. 

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan melaksanakan perceraian didasarkan pada bentuk pemberitaan atau pernyataan semata. Jumlah khabariyah yang ditandai dengan adanya ismun nakirah yang didahului oleh lan nahiyah, yang mengandung makna sekedar tidak dilarang sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam Q.S. 

Al Baqarah/2: 236: (( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Shigat Am yang ditandai dengan isim maushul “allajina” dan fi`il madi yang menyatu dengan idhofat “wawul jama`ah” sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. 

Al Ahjab/33: 49: ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. 

Jika terjadi pertemuan dua hukum dalam masalah yang sama, yakni perintah melaksanakan perdamaian dan kebolehan melaksanakan perceraian melalui jumlah khabariah dalam ayat-ayat talaq, maka harus diutamakan pengamalan makna perintah daripada jumlah khobariah yang bermakna kebolehan, karena perintah merupakan tuntutan dan paksaan untuk dikerjakan. 

Sedangkan makna kebolehan melaksanakan perceraian sebagaimana yang terkandung dalam ayat talaq hanya merupakan pengamalan yang terpaksa atau dalam keadaan darurat semata, bukan merupakan pilihan utama. Menghindari perceraian adalah akan memperoleh maslahat yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mafsadat yang akan datang. 

Pendapat ini didasarkan pada: Allah juga menyebutkan aqad nikah antara dua orang anak manusia sebagai "Mitsaqon gholizho". Karena janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai; Perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan sebagaimana makan yang terkandung dalam Lafad syar`i/manthuq bih, dalaltul ibarah, johirnya, hakekatnya, namun mafsadatnya jauh lebih banyak ketimbang manfaatnya. 

Oleh karena itu, menolak permohonan cerai jauh lebih baik berdasarkan sadduj jariyah, jika sengketanya berapa pada poin “b” dan “c”; Beberapa ayat yang berkaitan dengan talaq selalu mengedepankan perintah untuk merujuk isteri (perintah untuk menyambung ikatan pernikahan yang telah putus dikarenakan oleh talaq) terlebih dahulu, baru setelah itu diiringi dengan kebolehan melakukan perceraian dengan cara yang baik pula. 

Bahkan saking pentingnya mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga, Allah tetap membuka peluang kepada suami yang telah mentalaq isterinya tiga kali untuk merujuk (menyambung ikatan pernikahannya) kembali setelah isteri yang telah di talaq tiga itu menikah dengan orang lain, kemudian bercerai kembali. Prinsip ini menunjukkan bahwa mempertahankan ikatan pernikahan harus diutamakan dan didahulukan daripada memilih jalan perceraian sekalipun itu tindakan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Inilah salah satu rahasia dinamakannya ikatan pernikahan itu sebagai mitsaqan galizan. Beberapa ayat yang dimaksud adalah: Q.S. 

An-Nisa/4: 28, 29,30 dan 31; Kebolehan melaksanakan perceraian dalam Al Qur`an bukan berbentuk shigat amar, tetapi hanya didasarkan pada jumlah khabariyyah semata. Sesuatu yang bersifat khabariyah memiliki 2 (dua) konsekuensi, yakni: pertamaa, jika jumlah khabariyyah menyangkut masalah perbuatan yang baik, maka melaksanakannya lebih diutamakan, kedua: jika jumlah khabariyyah menyangkut masalah yang jelek, maka meninggalkannya harus diutamakan; Menghilangkan mudharat dan kemasyakatan sebagai tujuan dari dibolehkannya melakukan perceraian hanya merupakan dugaan semata; Sesungguhnya jenis sengketa perkawinan adalah banyak dan memiliki perbedaan jenis sengketa antara rumah tangga yang satu dengan rumah tangga lainnya. 

Namun dari sekian jenis sengketa perkawinan yang ada, maka dapat dibagi dalam beberapa bagian berikut: Sengketa yang bersumber dari pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh suami atau istri. Sengketa jenis ini dinamakan sengketa yang penyelelesaiannya bersifat dharuriy dikarenakan sengketa tersebut muncul diakibatkan oleh adanya unsur kesengajaan yang menimbulkan kemudharatan, kekacauan rumah tangga dan penindasan, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga dapat dipertahankan. 

Kondisi sengketa semacam ini membuka peluang untuk melakukan perceraian dan juga membuka peluang untuk tidak melakukan perceraian, jika salah satu pihak memberikan pemaafan. Adapun jenis sengketanya adalah: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga; Melanggar Ta`liq Talaq; Sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan batin. 2. 

Sengketa yang bersumber pada kondisi dan situasi di luar kemampuan suami atau istri. Sengketa ini dinamakan sengketa yang penyelesainnya bersifat hajiy dikarenakan munculnya sengketa tersebut bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan, namun diluar dari kemampuan dirinya sendiri. 

Adapun jenisnya dalah; Penyakit yang temporer/sementara yang mungkin bisa disembuhkan; Penyakit permanen yang tidak mungkin bisa disembuhkan menurut pandangan ilmu kesehatan; Mengalami kebangkrutan dalam bidang usaha; Diberhentikan sebagai pejabata atau pegawai dalam suatu pekerjaan; Tidak memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 3. 

Sengketa yang bersumber pada peranan atau pengaruh dari pihak lain. sengketa ini muncul akibat adanya peranan pihak ketiga diluar peranan masing-masing pihak yang bersengketa. Adapun jenisnya adalah: Ada pihak lain yang sengaja menebar fitnah dengan tujuan agar suatu rumah tangga mengalami keretakan; Kewenangan hakam dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adalah terletak pada sengketa hajiy (poin “b”) dan sengketa tahsiniy (poin “c”), jenis sengketa pada dua jenis ini merupakan jenis sengketa yang membutuhkan penyelesaian lewat cara damai, bukan lewat perceraian. 

Bahkan putusan hakam dalam jenis sengketa ini mewajibkan kepada salah satu pihak untuk membantu, menyayangi dan melindungi pihak lainnya. Karena sengketa ini muncul di luar kemampuan dirinya sendiri. Jadi perkawinan tidak boleh putus dikarenakan oleh sengketa poin “b” dan “c”, karena maslahat yang akan diperoleh jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mafsadat yang akan datang. Namun perkawinan membuka peluang untuk dapat diputus dikarenakan sengketa dharuriy (poin “a”). 

Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At Turmudzi bahwa Nabi SAW bersabda:”Mana saja perempuan yang minta thalak kepada suaminya tanpa ada bahaya, maka haram baginya bau-bauan surga”. Jika prosedur pertama belum dilalui, maka tidak boleh dilakukan perdamaian melalui prosedur kedua dan jika prosedur pertama dan kedua belum dilalui, maka pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan perceraian. 

Tingkat pertama dan kedua merupakan peradilan non formil yang tugas utamanya untuk mendamaikan dan tingkat ketiga merupakan peradilan formil yang tugas utamanya untuk memberikan putusan, selain memberikan jalan damai. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut: Tabel 16. Sifat Penyelesaian Sengketa dan Jenis Sengketanya Sifat Penyelesaian Sengketa _Jenis Sengketanya _Jenis Putusan Hakam _Keterangan _ _Bersifat dharuriy (sengketa bersumber pada diri suami/isteri) _Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga; Melanggar Ta`liq Talaq; 6. Sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan batin. 

_Kebolehan melakukan perceraian atau damai Kebolehan melakukan perdamaian atau damai _sengketa tersebut muncul diakibatkan oleh adanya unsur kesengajaan yang menimbulkan kemudharatan, kekacauan rumah tangga dan penindasan, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga dapat dipertahankan. _ _Bersifat Hajiy (sengketa bersumber dari luar kemampuan suami/isteri) _Penyakit yang temporer/sementara yang mungkin bisa disembuhkan; Penyakit permanen yang tidak mungkin bisa disembuhkan menurut pandangan ilmu kesehatan; Mengalami kebangkrutan dalam bidang usaha; Diberhentikan sebagai pejabata atau pegawai dalam suatu pekerjaan; Tidak memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin; 6. 

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. _1. Damai _jenis sengketa yang membutuhkan penyelesaian lewat cara damai, bukan lewat perceraian. mewajibkan kepada salah satu pihak untuk membantu, menyayangi dan melindungi pihak lainnya. 

_ _Bersifat Tahsiniy (sengketa bersumber pada pihak ketiga) _Ada pihak lain yang sengaja menebar fitnah _1. Damai _ _ _ Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) sifat penyelesaian sengketa yang dilengkapi dengan jenis sengketa beserta jenis putusan pada jenis sengketa masing-masing, sehingga tidak semua sengketa perkawinan dapat dilakukan perceraian, namun hanya terletak pada jenis sengketa tertentu saja. 

Selanjutnya model dan prosedur penyelesaian sengketa perkawinan sebagaimana yang berlaku pada masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan juga sejalan dan sesuai dengan maslahah mursalah, karena penyelesaian model seperti itu merupakan penyelesaian yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi kepentingan umum. Memang model penyelesaian sengketa sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan adalah tidak ditetapkan dan juga tidak diabaikan oleh syara`, namun penyelesaian model seperti ini mengandung kemanfaatan bagi masyarakat umum, terutama bagi masyarakat Batak Muslim. 

Selain itu model penyelesaian seperti ini juga dapat dikategorikan sebagai maslahah mu`tabarah, karena model penyelesainnya sejalan dengan model penyelesaian sengketa perkawinan sebagaimana tertuang dalam suarat An-Nisa/4: 34-35. Selain itu penyelesaian sengketa perkawinan semacam ini juga termasuk adat istiadat atau `urf shahih, karena model dan prosedur penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan tidak bertentangan dengan dalil syara`, karena tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan umum, harus tetap dipelihara dan diamalkan. 

Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan yang benar, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan, lantaran di dalam hadist di atas diberi predikat hasanan (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran masyarakat banyak dan logik._ Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syariat, harus tetap dipelihara dan diamalkan. 

Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syariat, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan, lantaran di dalam hadist di atas diberi predikat hasanan (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran syari`at dan logika._ Syariat Islam sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik, seperti mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman qishas, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga si terbunuh untuk dijatuhi hukuman qishas atau menetapkan adanya kafa`ah dalam perkawinan. 

`Uruf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan._ BAB VII ADAT BUDAYA MASYARAKAT BATAK MUSLIM DI TAPANULI BAGIAN SELATAN Dalihan na Tolu; Tutur Masyarakat Batak; Marga: Martahi; Mangupa; Horja Margondang; Mebat; Manjae. 

Kompetensi Dasar _Indikator _ _Memahami dengan benar tentang Dalihan na Tolu, Tutur masyarakat batak, Marga, Martahi, Mangupa, Horja Margondang, Mebat dan Manjae pada masyarakat adat batak muslim Tapanuli Bagian Selatan. _Setelah kegitan perkuliahan berlangsung mahasiswa mampu: Menjelaskan pengertian Dalihan na Tolu; Menjelaskan pengertian Tutur masyarakat adat batak; Menjelaskan pengertian Marga; Menjelaskan pengertian Martahi; Menjelaskan pengertian Mangupa; Menjelaskan pengertian Horja Margondang; Menjelaskan pengertian Mebat; Menjelaskan pengertian Manjae. 

_ _ Masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan merupakan masyarakat yang memiliki berbagai ragam adapt dan budaya yang sangat tinggi nilainya, terutama dalam mengatur berbagai sendi kehidupan di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam mengatur pelaksanaan perkawinan dan sekaligus model penyelesaiannya di tengah-tengah masyarakat._ Beberapa adat budaya masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah: A. 

Dalihan na Tolu Hubungan kekerabatan tercipta karena hubungan darah dan hubungan perkawinan yang diatur dalam system kekerabatan Dalihan na Tolu._ Kalau Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi menyebutkan bahwa struktur sosial masyarakat Batak terdiri dari 3 kelompok yang disebut Dalihan na Tolu. Artinya secara langsung tiga tungku. Tiang tungku tiga. Dianggap cukup mantap dan kuat, untuk meletakkan panci atau alat-alat memasak lainnya di atasnya. 

Dalam pengertian lain bahwa untuk membangun kehidupan perlu tiga kelompok yang satu sama lain topang-menopang, yakni: kahangi, anak boru dan mora._ Gultom Rajamarpodang menyebutkan Dalihan artinya “tungku”. Na artinya “yang”, Tolu artinya “tiga”. Jadi Dalihan na Tolu artinya “tungku yang berkaki tiga”, yakni tiga buah batu yang dipakai sebagai landasan atau tumpuan periuk untuk memasak._ 

Jadi yang dimaksud dengan Dalihan na Tolu adalah suatu lembaga adat kemasyarakatan yang merupakan suatu kesatuan dari seluruh masyarakat yang memiliki aturan adat tersendiri dalam mengatur berbagai sendi kehidupan yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mengatasi berbagai benturan hak dan kewajiban._ Jailani Sitohang berpendapat bahwa Dalihan na Tolu adalah sendi yang paling pokok dari kehidupan orang Batak._ 

Demikian halnya dengan susunan masyarakat batak, ternyata memiliki tiga unsur layaknya seperti Dalihan na Tolu yang saling bekerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam kerjasama di bidang agama. Unsur masyarakat Dalihan na Tolu dimaksud adalah:_ Mora, yakni semua keluarga yang berasal dari pihak mertua. Artinya, jika seseorang memiliki anak perempuan, lalu dinikahi orang lain, maka posisi ayah perempuan tersebut adalah sebagai mora. 

Sedangkan posisi anak laki-laki yang mengambil anak perempuanya adalah sebagai anak boru di hadapan moranya. Sutan manager berpendapat bahwa Mora adalah kelompok lain marga yang memberi boru kepada pihak lain. Dalam pengertian lain bahwa Mora adalah pihak saudara laki-laki dari parumaen (menantu perempuan), istri dan ibu._ 

Mora merupakan kelompok kerabat yang memberi boru untuk dipersuntig menjadi isteri oleh Anak Boru._ M. Zen Harahap berpendapat bahwa mora mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat Dalihan na Tolu. Mereka selalu dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak borunya dan mereka didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat._ Posisi mora adalah penuntun dan penasehat (pangidoan poda) untuk suksesnya acara sebuah pesta._ 

Dalam adat, mora harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut paradaton pihak moralah tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat, merekalah dongan tumahi (teman meminta nasehat)._ 

Mora diumpamakan sebagai mata ni ari so gakgakon, liung so tukkiron, dap-dap so dahopon, panggobak tondi dohot badan ni anak boruna. Mora dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu memiliki beberapa macam, yakni:_ Mora Mataniari adalah kelompok keluarga yang secara turun temurun menjadi kelompok tempat mengambil Boru (isteri) oleh kelompok Kahanggi. 

Mora Mataniari ini adalah kelompok keluarga dimana kelompok Kahanggi sejak dari neneknya telah mengambil Boru (isteri) dari pihak keluarga Mora ini. Setiap pelaksanaan upacara adat, mora mataniari ini dapat hadir dan bertindak sebagai Harajaon; Mora Ulu Bondar (Pangalapan Boru) adalah kelompok keluarga yang telah pernah memberikan Boru kepada Kahanggi dan oleh kerana itu anak-anak dari pihak Kahanggi selanjutnya dapat berhak mengambil Boru dari kelompok Mora Ulu Bondar ini; Mora Pambuatan Boru adalah Mora sebagai kelompok keluarga yang baru pertama kalinya Kahanggi mengambil Boru kepada Mora. 

Kahanggi adalah semua keluarga atau keturunan yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu. _ Semua orang yang tergabung dalam keluarga ayah, baik dalam posisi menurun ke bawah, seperti anak, cucu dan seterusnya atau dalam posisi garis keturunan ke atas, seperti ayah, kakek dan seterusnya atau dalam garis keturunan menyamping, seperti saudara kandung, paman dan lainnya. 

Kahanggi ini disebut juga dengan dongan sabutuha (kawan satu tempat kelahiran)_. Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi berpendapat bahwa Kahanggi adalah datu kelompok seketurunan atau semarga._ Kahanggi juga merupakan kelompok kerabat satu marga. 

Istilah lain yang menyangkut kahanggi ni adalah: saama saina, marangkang maranggi, saama, saompu, saparamaan, saparompuan, sabona atau sahaturunan. Termasuk dalam kelompok kahanggi adalah kahanggi pareban, yaitu kerabat yang isterinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga isteri kahangi. Kahanggi dan kahanggi pareban di dalam siding adat berada dalam satu kubu, satu kelompok kerabat. 

Dalam siding adat perban ini disebut juga hombar suhut apabila mereka berlainan marga._ Anak Boru, yakni semua keluarga dari pihak menantu. Artinya keluarga yang berasal dari orang yang mengambil Boru (putri/anak perempuan) seseorang tanpa terkecuali. Biasanya, keluarga Anak Boru memiliki marga yang bervariasi tergantung marga menantu atau orang yang mengambil anak perempuan seseorang. 

Bahkan terkadang anak boru bisa berlainan agama dengan moranya._ Anak Boru juga diartikan sebagai kelompok lain Marga yang mengambil anak perempuan seseorang, saudara perempuan dan saudara bapak yang perempuan._ Anak Boru juga disebut dengan kelompok kerabat yang mengambil isteri dari kerabat Mora. 

Kelompok kerabat pengambil boru ini sangat loyal kepada keluarga pihak isteri, yaitu Mora nya. Status social. Seperti pangkat, jabatan, tidak akan mempengaruhi tugas-tugas sebagai Anak Boru di dalam suatu pekerjaan adat dan pergaulan kekerabatan. Yang paling tua dari kerabat Anak Boru ini diberi nama jabatan dalam adat sebagai Orang Kaya dan Bandaharo. Julukan kepada Anak Boru ini antara lain:_ a. 

Nagogo Manjujung (Anak Boru senantiasa berdaya upaya menjunjung harkat dan martabat Mora); b. Na Juljul tu Jolo (Anak Boru senantiasa di depan merintis jalan, menghilangkan segala rintangan di jalan yang hendak dilalui mora); c. Na Torjak tu Pudi (Anak Boru sebagai penopang dan penyangga dari belakang mora. 

Apabila mora mengalami kesulitan, maka Anak Boru segera berperan tampil di belakang untuk menolong, agar cita-cita Moranya tercapai dan berhasil); d. Tungkot din a Landit (Anak Boru dapat berfungsi sebagai tongkan pada setiap jalan yang licin sebagai penopang badan agar tidak terjatuh); e. Sulu-sulu din a Golap (Anak Boru sebagai pelita di tengah kegelapan bagi Moranya. 

Apabila Mora dalam kesulitan seolah berada dalam kegelapan, kehilangan arah, maka Anak Boru dapat berfungsi sebagai pelita agar tidak sampai kehilangan arah.; f. Si Tamba na Hurang (Anak Boru dapat menutupi segala kekurangan Moranya); g. Si Horus na Lobi; h. Piri-piri Manyoging (Jika terjadi ketersinggungan kepada mora, maka Anak Boru tidak akan berani memarahi moranya melainkan ia akan tetap menjaga kehormatan moranya); i. Dapdap so da Hopon (pohon Dapdap yang tak dapat didekap karena memiliki duri yang banyak. 

Artinya seorang Mora tidak boleh juga sembarangankepada Anak Boru karena bias mendatangkan bahaya bagi Mora itu sendiri); j. Goruk-goruk Hapinis (Kunci, Palang atau pagar yang menjaga agar orang tidak bias memasuki suatu tempat yang dilindungi. Artinya Anak Boru memiliki fungsi sebagai penjaga Moranya agar ia tidak diganggu orang lain. 

Hapini adalah sejenis kayu yang kuat yang menggambarkankekukuhan dan ketegaran Anak Boru dalam melindungi Moranya); k. Bungkulan Tonga-tonga (Anak Boru berfungsi sebagai pemersatu dan jurudamai bagi seluruh Moranya. Anak Boru tidak boleh memihak, dia harus membuktikan kasih sayangnya kepada semua Moranya tanpa pilih kasih); l. Pisang Raut disebut juga Si Buat Bere. 

Pisang Raut berasal dari kara Pisang ra, maknanya kemanapun disuruh, dia tak pernah mengelak. Anak Boru adalah pihak yang diminta bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan pekerjaan adat, merekalah yang mengatur dan mengurus terselenggaranya acara siriaon_ dan acara siluluton_, mereka tak mengenal lelah dan selalu berupaya agar setiap pelaksanaan acara adat dapat berjalan dengan baik._ 

Anak Boru ini memiliki beberapa macam, yakni:_ Anak Boru Bona Bolu adalah Anak Boru pertama dari Kahanggi yang mengambil boru atau Isteri mereka dari kelompok keluarga Kahanggi dan bahkan turut serta membuka huta atau kampung dan menetap tinggal dalam huta itu; Anak Boru Busir ni Pisang adalah Anak Boru yang kerana orang tuanya mengambil isteri dari kelompok Kahanggi, maka anak-anaknya sebagai Anak Boru Busir ni Pisang dan akan berhak mengambil isteri dari kelompok ini, dan boleh diertikan turun temurun; Anak Boru Sibuat Boru adalah Anak Boru kerana mengambil boru ( isteri ) dari Kahanggi dan lama kelamaan turunannya akan menjadi Anak Boru Busir ni Pisang. Sebetulnya masih ada dua kelompok lagi yang terdapat dalam masyarakat, yakni:_ Pisang Raut. Yang dimaksud adalah Anak Boru dari Anak Boru seseorang. 

Pihak Anak Boru yang memiliki Anak Boru, maka Anak Boru-nya Anak Boru inilah yang dinamakan Pisang Raut; Mora ni Mora. Yang dimaksud adalah keluarga famili tempat pengambilan boru dari Mora seseorang. Singkatnya adalah setiap mora-nya Mora adalah dinamakan Mora ni Mora. _ Hanya saja karena Dalihan na Tolu itu terus berputar berotasi dan berganti-ganti, maka Pisang Raut bisa kadang jadi Mora, terkadang jadi Kahangi dan terkadang bisa jadi Anak Boru. Demikian halnya dengan Mora ni Mora, ia terkadang bisa jadi Mora, Anak Boru atau Kahanggi. 

Oleh karenanya Pisang Raut bisa digabung dalam kelompok Anak Boru dan Mora ni Mora dimasukkan dalam kelompok Mora, sehinga tetap hanya 3 unsur yang terdapat dalam kelompok masyarakat adat Dalihan na Tolu, yakni: Mora, Kahanggi dan Anak Boru._ Ada kelompok lain yang termasuk dalam keluarga besar Dalihan na Tolu, yakni: mora ni mora, pisang raut, pereban, ompu ni kotuk, hatobangon, raja pamusuk, panusunan bulung, raja torbing balok yang ikut mengambil bagian dalam berbagai upacara adat._ 

Kondar siregar berpendapat bahwa pada setiap orang secara peribadi dapat memiliki 3 (tiga) dimensi tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Pada suatu saat tertentu dapat menjadi Kahanggi pada saat lain sebagai Anak Boru dan pada saat lain pula dapat sebagai Mora._ Ketiga Dalihan na Tolu ini harus sama besar dan sama tinggi. Mora tidak lebih besar atau lebih tinggi dari Anak Boru. 

Kahanggi tidak lebih besar dan lebih tinggi dari Mora dan Anak Boru._ Hasil penelitian Sutan Managor menyimpulkan bahwa keberadaan masyarakat adat Dalihan na Tolu sangat besar peranannya dalam menciptakan suasana kehidupan yang kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama ummat beragama, sekalipun penduduknya menganut berbagai agama, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu._ 

Dalam konsep masyarakat adat Dalihan na Tolu selalu mengedepankan prinsip musyawarah, persaudaraan, persahabatan dan kerukunan dalam setiap menyelesaian persengketaan yang menyangkut kehidupan beragama._ Dalihan na Tolu menjadi simbol tiga kelompok masyarakat adat yang saling bekerjasama dalam menyelesaikan semua urusan. Segala beban dipikul bersama. 

Ini adalah simbol gotong royong, kebersamaan, hak dan kewajiban, tenggang rasa, kasih sayang, holong, sehingga kekerabatan tetap terpelihara dengan baik._ Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban di tengah-tengah masyarakat. 

Pasalnya, jika terjadi persengketaan di antara dua orang atau lebih, sekalipun berbeda agama, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep Dalihan na Tolu. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah kahangginya, anak borunya atau moranya. Mora tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan anak borunya. Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya._ 

Dalam menjaga hubungan silaturrahmi dan persaudaraan di kalangan masyarakat, maka masyarakat Dalihan na Tolu memiliki falsafal hidup yang dihormati dan diamalknan sampai sekarang, yakni:”Hormat Marmora, Elek Maranak Boru dan Manatmanat Markahanggi”. Pengertian “hormat Marmora” lebih condong kepada pengertian bersopan santun terhadap Mora._ Tidak boleh berbicara serampangan terhadap Mora. 

Kalimat-kalimat harus diatur dengan baik, tidak menyinggung, tidak menimbulkan marah dan tidak boleh menghina Mora dan tidak boleh mencari kesalahan Mora. Anak Boru tidak boleh melawan Moranya. Jika dilanggar akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tanga. Sebab siapapun orangnya akan sayang kepada orang tuanya. Mora adalah orang tua dari istri. Oleh karenanya, menyakiti orang tua istri sama halnya dengan menyakiti istri sendiri. 

Sebaliknya, menghormati, menyayangi dan membesarkan hati orang tua, secara tidak langsung juga menyayangi hati istri sendiri, sehingga dengan demikian istri akan berbalik menyayangi suaminya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Adapun pengertian “Elek Maranak Boru” adalah bijaksana memperlakukan dan membalas segala kebaikan yang dilakukan oleh Anak Boru. 

Adapun tugas Anak Boru terhadap moranya telah tergambar dalam prinsip berikut, yakni: Tukkot di na landit: menjadi tongkat kepada Mora kalau dalam keadaan licin (bahaya); Sulu-sulu di na golap: menjadi pelita bagi Mora ketika dalam keadaan gelap (susah); Sihorus na lobi: Kelebihan atau keuntungan yang diperoleh dalam membantu Mora adalah merupakan bagian dari Anak Boru; Sitamba na hurang: Bersedia menanggulangi kekurangan biaya Mora dalam setiap pelaksanaan acara Siriaon dan Siluluton. 

Anak Boru berkewajiban memberikan kasih sayang setulus-tulusnya terhadap Mora-nya. Kasih sayang mencari kasih sayang (holong manjalak holong), kasih sayang mengikat kekeluargaan (holong manjalak domu). Pengertian “manatmanat markahanggi” adalah berhati-hati dalam menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi perselisihan dan percekcokan. 

Sudah menjadi rumus alam bahwa orang yang berdekatan sehari-hari, akan ada masanya terjadi perbedaan pendapat dan ketersinggungan sebagaimna disebutkan dalam perumpamaan berikut:”Pira manuk do na pasitik: telur ayamlah yang sering bergesekan”. Masalah yang besar dengan Kahanggi harus diperkecil dan yang kecil harus dihilangkan. Sifat maaf memaafkan harus dipertebal dengan Kahanggi._ 

Konsep yang senada dengan Dalihan na Tulu ini telah pernah dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa persekutuan hukum adat di Indonesia mempunyai bentuk dan nama yang berbeda-beda, namun dari berbagai bentuk yang berbeda itu, dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk pokok, yakni:_ Hukum Adat Kekerabatan. Rukun Keluarga; Rukun Kerabat; Rukun Suku. Hukum Adat Ketetanggan; Rukun Tetangga; Rukun Kampung; Rukun Desa. Hukum Adat Keorganisasian. 

Rukun Kumpulan; Rukun Organisasi; Rukun Golongan. _ B. Tutur Masyarakat Adat Batak Masyarakat Batak di Sumatera Utara mengatur hubungan kekeluargaan dengan susunan Tutur, agar dapat keharmonisan dan keserasian dalam masyarakat dan keluarga. Hubungan perkawinan dengan partuturon menurut adat sangat diperhatikan. 

Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam bidang partuturon akan mendapatkan comoohan dan sanksi dari pengetua adat. Partuturon berasal dari akar kata tutur yang berarti istilah sapaan yang dipakai ketika menyapa orang lain. Tutur merupakan kata-kata kunci kekerabatan. Kata kunci itu menentukan posisi setiap orang dalam jaringan kekerabatan Dalihan na Tolu._ 

Tutur adalah hata bona atau kata dasar yang menurut ilmu tata bahasa disebut sebagai kata benda abstrak. Hata bona Tutur mengandung pengertian panggilan keakraban atau sapaan keakraban antara seseorang dengan orang lain._ Setiap Tutur mengandung nilai moral, nilai etika, dan budi pekerti yang sangat tinggi nilai spritualnya, sehingga dengan mengamalkan makna setiap Tutur, niscaya dapat memelihara keharmonisan, kerukunan dan keakraban dalam bermasyarakat._ 

Adab dalam hubungan kekerabatan berdasarkan Dalihan na Tolu adalah terkait dengan Tutur, karena di dalam Tutur itu memiliki muatan etika yang kuat, yakni adab pergaulan hidup sehari-hari. Setiap Tutur memiliki nilai yang berbeda dengan yang lain. Misalnya, adab seseorang dengan tulangnya (saudara laki-laki ibu atau ayah dari isteri) akan berbeda dengan adab seseorang dengan udanya (adik ayahnya). 

Seseorang tidak akan layak bergurau dengan tulangnya, sedangkan dengan udanya lebih bisa bergurau._ Ada sejumlah Tutur yang hanya berlaku bagi laki-laki atau hanya berlaku bagi perempuan saja. Ada Tutur yang merupakan sapaan pada waktu berdialog, misalnya tulang. Ada pula sapaan yang merupakan nama yang mencirikan kelompok kekerabatan, misalnya ompung suhut._ 

Pemakaian Tutur sapa dalam kekerabatan ini sangat berperanan membentuk perilaku masyarakat, sehingga melalui Tutur orang mampu mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati sesama, saudara dan keluarga lainnya. Dengan Tutur ini orang dapat berbicara lebih beradap dan berbudaya. Dalam kehidupan sehari-hari sistem kekerabatan ini juga sangat dijunjung tinggi dimana seseorang yang ingin berkomunikasi dengan orang lain akan merasa kurang sopan dan kurang baik, jika dilakukan dengan cara saling memanggil nama masing-masing. Oleh kerana itulah tutur diperlukan sebagai pengganti nama seseorang. 

Tutur dipakai untuk mengetahui hubungan seseorang lainnya dan panggilan apa yang akan dipergunakannya di dalam pergaulan hidup sehari-hari._ Dalam masyarakat batak adalah sangat terkait antara nama seseorang warga masyarakat dengan Tutur sapa yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nama tidak boleh asal disebut atau dipanggilkan kepada seseorang sesuai dengan namanya, walaupun dengan nama itu sebenarnya diberikan kepadanya untuk dipanggilkan. 

Selain daripada itu dalam masyarakat Etnik Angkola yang tingkat umurnya di atas diri kita tidak boleh dipanggilkan namanya apalagi orang-orang tua, sebagai contoh orang-orang tua yang sejajar dengan ayah kita, umumnya tidak boleh disebut namanya._ Hasil penelitian Raja Imbang Desa menyimpulkan bahwa pernikahan yang baik dalam pandangan adat adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan tidak menabrak rambu-rambu yang telah digariskan dalam Tutur dan agama._ Pendapat beliau didukung oleh fakta berikut: Tabel 17. 

Jawaban Responden Tentang Tingkat Perkawinan Yang Baik No _Jawaban Responden _Jumlah _% _ _1 _Perkawinan tidak semarga _31 _62 _ _2 _Perkawinan luar suku _8 _16 _ _3 _Perkawinan seagama _11 _22 _ _Jumlah _50 _100% _ _ Sumber : Data Primer 2007 Data di atas menunjukkan bahwa perkawinan yang paling baik adalah perkawinan yang dilangsungkan atas dasar perbedaan marga. Baru setelah itu, perkawinan yang didasarkan atas kesamaan agama. 

Sedangkan perkawinan berdasarkan perbedaan suku, hanya sedikit sekali. Jenis Tutur Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan jenis-jenis Tutur sebagai berikut : Alak lahi niba : Suami; Daboru niba, dongan sabagas, saripe : Istri; Aya, Amang, Damang, Apa : Ayah kandung atau yang sederajat; Inang, Dainang, Inde, Umak : Ibu kandung atau yang sederajat; Amang : Keturunan kandung laki-laki atau perempuan atau yang sederajat; Boru : Keturnan kandung perempuan atau yang sederajat; Pahompu : Cucu; Uda : Semua adik laki-laki dari ayah atau yang sederajat; Amangtu, Amantua, Uwak : Semua abang ayah atau yang sederajat; Nanguda : Istri dari adik ayah atau yang sederajat; Nantua, Inangtua : Istri abang ayah atau yang sederajat; Ujing, Bujing, Etek : Adik perempuan dari ibu atau yang sederajat; Inang Tobang : kakak perempuan dari ibu atau yang sederajat; Namboru, Bou : Saudara perempuan dari ayah atau yang sederajat; Tulang : Saudara laki-laki dari ibu atau yang sederajat; Nantulang : Istri dari saudara ibu atau yang sederajat; Amang Boru : Suami dari saudara perempuan ayah atau yang sederajat; Ompung : Kakek atau nenek; Halak Bayo : Istri dari saudara laki-laki dari istri kita; Ompung Suhut : Kakek dan nenek dari pihak ayah; Ompung bayo :Kakek dan nenek dari pihak ibu; Anggi Bayo : Istri adik atau yang sederajat; Angkang Bayo : Istri dari abang atau yang sederajat; Ipar : Panggilan timbal-balik antara lelaki yang mengambil istri dari saudara seorang lelaki lain; Lae : Laki-laki yang mengawini saudara perempuan kita; Tunggane : Saudara laki-laki dari istri kita atau yang sederajat; Eda : Panggilan timbal-balik antara istri kita dengan saudara perempuan kita atau yang sederajat; Aya Tobang : Suami dari kakak ibu kita atau yang sederajat. 

Panggilan semacam ini bisa juga dipakai kepada kakek ayah kita; Inang Tobang : Panggilan kepada nenek ayah kita; Angkang Mulak : Cucu kita dari anak laki-laki, memanggil tutur kepada saudaya perempuan kita; Tulang Mulak : Panggilan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki istri kita atau yang sederajat; Nantulang Mulak : Panggilan kepada istri anak laki-laki dari tunggane; Bere, babere : Semua anak-anak dari saudara perempuan atau yang sederajat; Anak Mulak : Anak dari cucu laki-laki; Pahompu Mulak : Cicit atau yang sederajat; Tulang Naposo : Anak saudara lelaki dari istri; Ama Naposo : Panggilan saudar perempuan kita kepada anak kita yang laki-laki atau yang sederajat; Parumaen, Inang Naposo : Istri dari anak atau yang sederajat. 

Apabila semua kekerabatan yang ada dalam masyarakat batak dikelompokkan ke dalam tiga unsur masyarakat Dalihan na Tolu, maka dapat dilihat jenis tutur pada kelompok kahanggi, anak boru dan mora. Tabel 18. Kelompok Tutur dalam Masyarakat Dalihan na Tolu No _Kahanggi _Anak Boru _Mora _ _1 _Amang/Damang _Amang Boru _Amang na Poso _ _2 _Amang Menek _Anak Namboru _Amang na Poso Mulak _ _3 _Amang Tobang _Angkang Mulak _Bayo _ _4 _Amang Tua _Bayo _Eda _ _5 _Amang Uda _Bere _Iboto _ _6 _Anak _Bere mulak _Iboto Pamere _ _7 _Anak Mulak _Boru Mulak _Inang Tulang _ _8 _Anak Tobang _Eda _Inang Tulang Mulak _ _9 _Anggi _Hela _Mora ni Mora _ _10 _Angkang _Iboto _Ompung Dongan _ _11 _Ujing _Iboto Mulak _Tulang Mulak _ _12 _Inang _Iboto Pamere _Tulang na Poso _ _13 _Inang Ujing _Inang Boru _Tunggane _ _14 _Inang Mulak _Inang Boru mulak _ _ _15 _Inang Tobang _Lae _ _ _16 _Inang Tua _Pahompu Dongan _ _ _17 _Inang Uda _Pisang Raut _ _ _18 _Ompung (suami isteri) _ _ _ _19 _Ompung Mulak _ _ _ _20 _Pahompu _ _ _ _21 _Pahompu Mulak _ _ _ _22 _Pareban _ _ _ _ Sumber: Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, Horja Istiadat Dalihan na Tolu, h. 122. 

Memanggil orang dengan Tutur sebagaimana diatur dalam adat merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada orang lain. Andaikan seseorang berjumpa dengan orang lain yang belum diketahui silsilah dan asal kampungnya, maka penggunaan Tutur tetap dipakai. Artinya, berkomunikasi awal dengan seseorang yang belum di kenal dengan baik digunakan Tutur awal atau penyapa yang umum sebagai berikut : Ompung, kepada seseorang orang tua yang memang sudah tua. Amang, kepada seseorang lelaki yang lebih tua dari kita. Inang atau Namboru kepada seseorang perempuan yang lebih tua dari kita. 

Lae, kepada seseorang lelaki yang sebaya dengan kita. Ito, kepada seseorang perempuan yang sebaya dengan kita. Eda, kepada sesama perempuan yang umurnya sebaya. Dengan Tutur sapa awal seperti di atas, seseorang yang baru kenal dengan orang lainnya akan menjadi lebih akrab dan dapat berkenalan lebih jauh dan ada kemungkinan seseorang itu ternyata keluarga dekat. Masalah Tutur ini ternyata telah ada dalam Al Qur`an. 

Rincian Tutur yang termaktub di dalamnya menerangkan tentang masalah tutur yang dilarang dinikahi._ Secara tekstual ayat Al Qur`an secara jelas dan tegas memberikan istilah Tutur bagi sekalian manusia, supaya mereka mampu membedakan, mana yang boleh dikawini dan mana yang tidak boleh. Lebih jelasnya dapat dilihat rincian Tutur dalam ayat di atas: Tabel 19. 

Istilah Partuturon dalam Al Qur`an Menyangkut Larangan Perkawinan No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`a/Arab _Tertulis dalam Surat _ _1 _Umak : Inde : Inang _Ibu _Ummun _An Nisa` Ayat 23 _ _2 _Boru:Inang _Anak perempuan _Bintun _An Nisa` Ayat 23 _ _3 _Iboto _Saudari kandung _Ukhtun _An Nisa` Ayat 23 _ _4 _Ambou _Bibi (adik/kakak kandung bapak) _`Ammatun _An Nisa` Ayat 23 _ _5 _Ujing _Bibi (adik perempuan kandung ibu) _Khoolatun _An Nisa` Ayat 23 _ _6 _Inang _Keponakan perempuan (anak saudara laki-laki) _Bintul Akhii _An Nisa` Ayat 23 _ _7 _Bere _Keponakan perempuan (anak saudari perempuan _Bintul Ukhtii _An Nisa` Ayat 23 _ _8 _Umak Susuon _Ibu Susuan _Ummun firrodho`ah _An Nisa` Ayat 23 _ _9 _Iboto Sasusuon _Saudari sesusuan _Ukhtun Firrodho`ah _An Nisa` Ayat 23 _ _10 _Nantulang _Mertua perempuan _Ummun Nisa`i _An Nisa` Ayat 23 _ _11 _Boru Naidapot _Anak perempuan tiri _Bintur Robaib _An Nisa` Ayat 23 _ _12 _Parumaen _Menantu perempuan _Jauzul Ibni _An Nisa` Ayat 23 _ _ Selain istilah yang disebutkan di atas, istilah Tutur ini juga terdapat juga dalam ayat lain khususnya menyangkut masalah pembagian warisan sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Annisa` ayat 7 – 12. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 20. 

Istilah Partuturon dalam Al Qur`an Menyangkut Pembagian Warisan No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`a/Arab _Tertulis dalam Surat _ _1 _Halaklahi _orang (yang berjenis kelamin laki-laki) _Rojulun/Zakarun _An Nisa` Ayat 7 _ _2 _Adaboru _Orang (yang berjenis kelamin perempuan) _Nisaun/Unstya _An Nisa` Ayat 7 _ _3 _Daganak Halaklai _Anak laki-laki _Waladun _An Nisa` Ayat 11 _ _4 _Aya _Ayah _Abun _An Nisa` Ayat 11 _ _5 _Daboru Niba : Halak bagas _Istri _Zaujatun _An Nisa` Ayat 12 _ _6 _Halak Lai Niba _Suami _Zaujun _An Nisa` Ayat 12 _ _ Tabel 21. 

Tutur dari Garis Hubungan Darah No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`an/Arab _ _1 _Umak/Aya Oppung dan seterusnya lurus ke atas _Ibu/Bapak Nenek/kakek _Ummun/Abun Jaddatun/Jaddun _ _2 _Boru/Amang Pahoppu dan seterrusnya lurus ke bawah _Anak Prp/Laki-laki Cucu perempuan/laki-laki _Bintun/Ibnun _ _3 _Iboto Iboto Saaya Iboto Sauma _Saudari/ saudara laki-laki kandung Saudari/saudara laki-laki seayah Saudari/saudara seibu _Ukhtus Syaqiiq/Akhus Syaqiiq Ukhtun/Akhun lil Ab Ukhtun/Akhun lil Um _ _4 _Nanguda/Uda Ujing/Uda _Bibi/Paman dari saudara kandung ayah Bibi/Paman dari saudara kandung ibu _`Ammatun/`Ammun Khoolatun/Kholun _ _5 _Amang Babere _Kemenakan perempuan/laki-laki dari saudara laki-laki Kemenakan laki-laki/perempuan dari saudara perempuan _Bintun/Ibnul lil Akhiy Bintun/Ibnun lil Ukhtiy _ _ Tabel 22. 

Tutur dari Garis Hubungan Susuan No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`an/Arab _ _1 _Umak/Aya Sasusuan _Ibu/Ayah _Ummun/Abun lil Rodho`ah _ _2 _Oppung Susuan _Ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan dan seterusnya ke atas _Jaddatun/Jaddun lil Rodho`ah _ _3 _Iboto Sususan kandung, saaya/sauma _Saudari/saudara sesusuan _Ukhtun/Akhun lil Rodho`ah _ _4 _Boru/Amang Susuan _Keponakan perempuan/laki-laki dari ibu susuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuannya _Bintun/Ibnun lil Rodho`ah _ _5 _Nanguda/Uda Susuan _Bibi/Paman dari saudara ibu susuan _`Ammatun/`Ammun lil Rodho`ah _ _ Tabel 23. 

Tutur dari Garis Hubungan Semenda No _Bahasa Batak _Bahasa Indosenia _Bahasa Al Qur`an/Arab _ _1 _Nantulang/Tulang dan seterusnya ke atas _Mertua perempua/laki-laki _ _ _2 _Anak Naidapot/Anak Naioban _Anak tiri, yakni: Anak dari suami/anak dari bawaan istri _ _ _3 _Babere, anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah _Menantu Perempuan/laki-laki _ _ _ 2. 

Pengaruh Tutur Terhadap Perkawinan Masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan merupakan masyarakat yang memiliki berbagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Pasalnya, di antara sekian banyak adat istiadat maupun budaya yang ada di sana, masih relevan sekali untuk diamalkan dan diimplementasikan kandungan nilainya pada masa sekarang, seperti nilai Tutur._ Keberadaan Tutur ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Batak. 

Artinya, melalui tutur ini, seseorang akan mengerti betul bagaimana silsilah keturunan dan hubungan darah di antara mereka. Jika seseorang memanggil orang lain dengan panggilan “uda”, maka secara otomatis orang akan langsung paham bahwa orang yang memanggil tutur “uda” tadi adalah berkedudukan sebagai keponakan (amang/anak), yakni anak abang dari orang yang dipanggil “uda”, baik kandung maupun tidak. 

Sedangkan orang yang dipanggil “uda” tadi, berkedudukan sebagai paman, yakni adek laki-laki dari ayah orang yang memanggil, baik kandung maupun tidak._ Tutur lainya, jika ada seseorang memanggil orang lain dengan tutur “ambou”, maka secara otomatis masyarakat akan mengerti bahwa orang yang memanggil Tutur “ambou” tadi, berkedudukan sebagai anak abang maupun anak adek dari orang yang dipanggil Tutur “ambou”. 

Jika yang memanggil Tutur “ambou” tadi berjenis kelamin laki-laki, maka ia tidak boleh menikah dengan anak perempuan “ambounya”. Sebaliknya jika yang memanggil tutur “ambou” tadi berjenis kelamin perempuan, maka ia boleh menikah dengan anak laki-laki dari “ambounya”. Ajaran Tutur ini masih sangat relevan untuk diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya masyarakat mengetahui tatakrama dan sopan-santun dalam bersikap, bertinak dan berbicara di tengah-tengah masyarakat. 

Melalui Tutur ini, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya. Praktisnya, Tutur ini amat membantu orang lain dalam menelusuri hubungan kedekatan dan keturunan seseorang dalam masyarakat. 

Jadi tidak perlu lagi kenalan, atau mencari secara mendalam silsilah masing-masing. Dengan begitu, ajaran Tutur membawa misi prinsip efektif dan efisiensi dalam bidang penelusuran keturunan._ 3. Jenis Tutur yang Tidak Boleh Dinikahi Dari sekian banyak Tutur yang terdapat dalam masyarakat Batak, ternyata tidak semua jenis tutur dapat dinikahi, melainkan perkawinan hanya bisa dilangsungkan terhadap beberapa Tutur tertentu saja. Orang tua pada suku Batak selalu menganjurkan perkawinan dilangsungkan menurut Tutur yang dibenarkan. 

Tetapi bila anjuran ini tidak dihiraukan oleh anak, maka pihak orang tua biasanya mengalah demi kebahagiaan anak-anaknya._ Tidak semua perkawinan dianggap baik dalam adat. Adapun perkawian yang dilarang dalam adat adalah perkawinan yang dilangsungkan seseorang dengan Tutur berikut: Ito : Saudara kandung, sebapak, seibu atau sederajat; Saudara Semarga; Ujing : Saudara ibu kandung; Anggi Ipar : Saudara istri kandung kalau istri masih hidup; Anak saudara laki-laki dan perempuan; Anak Uda : Anak saudara ayah; Anak Ujing : Anak saudara perempuan dari ibu; Anak Bou : Anak perempuan dari saudara perempuan ayah; Cucu baik laki-laki maupun perempuan._ Mohd. 

Taib Osman berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dilarang menurut hukum adat, orang lari mencari jalan perkawinan dari segi agama. Dan apabila perkawinan juga dilarang menurut adat dan agama, orang lari ke peraturan undang-undang perkawinan._ 4. Jenis Tutur yang Boleh Dinikahi Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan pranata yang diatur dalam Tutur. Dalam arti kata, perkawinan yang dilangsungkan dengan orang yang jauh silsilah keturunan dan nasabnya. 

Bila perlu perkawinan tersebut dilangsungkan dengan orang yang berlainan suku atau daerah, karena akan banyak mendatangkan manfaat, seperti terjadinya pertukaran budaya, pertambahan keluarga dan lain sebagainya._ Sesungguhnya perkawinan yang baik dalam pandangan masyarakat adat Batak adalah perkawinan yang dilangsungkan terhadap semua Tutur selain kesembilan Tutur yang dilarang untuk dinikahi sebagaimana disebutkan di atas. Siapa saja di luar Tutur yang sembilan tadi adalah boleh dinikahi dalam pandangan masyarakat adat Batak. 

Dan jika terjadi pernikahan, secara otomatis ayah mempelai perempuan akan dipanggil Tutur tulang oleh mempelai laki-laki dan ibunya dipanggil sibagai Tutur nantulang oleh mempelai laki-laki. Sebaliknya, ayah mempelai lakai-laki akan dipanggil Tutur Amang Boru oleh mempelai perempuan dan ibu mempelai laki-laki akan dipanggil dengan Tutur Ambou oleh mempelai perempuan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak laki-laki bisa melangsungkan pernikahan terhadap seorang gadis yang bukan dari anak Tulang atau Nantulangnya, melainkan anak dari Tutur lainnya, seperti anak gadis dari Tutur udanya, Uaknya, Ompungnya dan lainnya. Perkawinan semacam ini hanya bisa dibenarkan dengan beberapa syarat berikut: Hubungan silsilah darahnya harus jauh; Berlainan marga; Seagama. 

Pada asasnya perkawinan menurut masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah hanya dibolehkan terhadap anak dari Tulang/Nantulang bagi mempelai laki-laki atau anak dari Amang Boru/Ambou bagi mempelai perempuan. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Batak, selain memperhatikan Tuturnya, juga harus diperhatikan dan didukung oleh beberapa syarat berikut: Berlainan marga; Satu derajat dalam kedudukan tingkat adat; Satu bentuk pengertian dalam pelaksanaan adat; Satu paham dalam kepercayaan. 

Masyarakat adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan memang konsisten dalam pelaksanaan adat dalam semua jenis kegiatan di tengah-tengah masyarakat. C. Marga Marga merupakan pengelompokan masyarakat batak yang bertujuan untuk mengatur perkawinan, sehingga keturunan dapat bertambah baik. Untuk menghindarkan jangan terjadi perkawinan seketurunan, mereka membuat masyarakat berkelompok dalam marga._ 

Tujuan utama dibentuknya marga ini oleh nenek moyang dahulu adalah selain untuk mengetahui silsilah keturunan seseorang, juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang semarga. Adat masyarakat Tapanuli Bagian Selatan melarang seseorang kawin dengan satu kelompok marga. Sebab kawin dengan satu kelompok marga berarti kawin dengan satu keturunan._ 

Menurut mereka orang semarga dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri, karena mereka memiliki garis keturunan yang sama. Seorang laki-laki bermarga harahap misalnya, ia menganggap semua perempuan yang bermarga harahap sebagai saudari kandungnya sendiri di mana saja ia berada. Persoalan marga di Tapanuli Bagian selatan perlu mendapat perhatian yang serius sekarang ini, sebab sudah terlampau besar, sehingga marga-marga tersebut sudah berpecah umumnya di atas 7 generasi. Artinya, walaupun seseorang memiliki marga yang sama dengan orang lain, namun silsilah keturunannya sudah sangat jauh. 

Dengan demikian, setiap anggota masyarakat dituntut untuk mampu memahami tentang marga tersebut, supaya dapat diketahui secara jelas tentang pengaruh marga terhadap perkawinan, boleh tidaknya seseorang menikah dengan orang semarga, dan bagimana bentuk sanksi menurut hukum Islam dan hukum adat jika terjadi perkawinan yang dilangsungkan dengan orang semarga. Apabila terjadi kawin seketurunan yang dikenai dengan istilah kawin semarga maka orang itu telah melanggar aturan adat. 

Orang itu harus dikenai sanksi hukum berupa diusir dari kampung atau memotong kerbau untuk menjamu makan orang sekampung. 1. Macam Marga Masyarakat Adat Tapanuli Bagian Selatan Tiap marga di Tapanuli Selatan, khusunya di Padang Bolak sudah dipecah menjadi beberapa cabang dan ranting antara lain :_ a. Hasibuan berpecah menjadi : Hasibuan botong Hasibuan Harayan Hasibuan Binonggar Hasibuan Dasopang b. 

Harahap berpecah menjadi : Harahap Sidangkal Harahap Mompang c. Siregar berpecah menjadi : Siregar Salak Siregar Pahu Siregar Siagian Siregar Sormin Siregar Dongoran Siregar Bauni Ritonga,Dll d. Lubis berpecah menjadi : Lubis Silangkitang Lubis Si Baitang e. 

Nasution Berpecah menjadi : Nasution Sibaroar Nasution Borotan Nasution Padang Garugur Nasution Jambu Nasution Manggis Nasution Lancat Nasution Joring Nasution Tangga Hambeng Nasution Mangintir f. Rangkuti berpecah menjadi : Rangkuti dan Parinduri 2. Manfaat Marga a. Menunjukkan Identitas Keturunan Umumnya marga bisa menjadi petunjuk identitas keturunan. Umpamanya jika disebut marga hasibuan. 

Maka tidak disangsikan lagi mereka yang bermarga Hasibuan satu keturunan. Satu kelompok satu keturunan. Disni marga berfungsi sebagai identitas sesuatu kelompok seasal usul seketurunan._ b. Menunjukkan Identitas Diri Salah satu ajaran Hapantunon yang diwariskan oleh nenek monyang dahulu adalah tidak sopan menyebut nama seseorang, kalau dia lebih tua atau pangkatnya lebih tinggi. Oleh karenanya, setiap orang batak merasa tersinggung apabila seorang yang lebih muda dari dia memanggil namanya di depan orang banyak. 

Anak yang memanggil nama orang yang lebih tua dari dia itupun ditegor dan dituduh tidak tau sopan santun tidak tau adat. Begitulah kalau di Tapanuli atau sesama orang batak tutur ini dipakai. Tetapi bergaul dengan orang luar lain suku, mereka tidak terbiasa dengan martutur. Sehingga mereka orang batak yang biasa merantau untuk menghindarkan perasaan tersinggung tersebut menyembunyikan namanya dan menonjolkan marga. 

Seperti Penulis bernama Ir. L. P. Hasibuan. Identitas diri LompoPangihutan di pendek hanya dengan L.P. saja dan yang ditonjolkan marganya hasibuan. c. Menunjukkan Identitas Asal Kampung Untuk mengenang kampung asal; marga juga dipakai sebagai pengelompokan dari kampung tersebut. Sekaligus pengelompokan seketurunan. Umpamanya, Lumban Tobing berasal dari kampung yang terletak dipinggir tebing di daerah Silindung, Hutapea berasal dari daerah yang berpaya-paya marpea-pea dalam bahasa batak di Silindung. Vergoeuwen menyebutkan bahwa setiap kelompok marga memiliki daerah tempat tingalnya sendiri-sendiri. 

Setiap wilayah merupakan satu kesatuan yang didiami oleh marga tertentu. Marga Lontung misalnya, mendiami wilayah di Samosir Selatan, khususnya daerah Sabulan dan Janjiraja. Sedangkan marga Harahap mendiami daerah Angkola, bahkan sampai ke Sumatera Timur dan tanah Karo, begitu seterusnya._ d. 

Menunjukkan Identitas Nenek Moyang Untuk mengenang nenek-moyang yang dianggap bertuah mereka memakai marga dari nama nenek moyang tersebut. Seperti marga Hasibuan. Nenek-moyang mereka bernama Raja Hasibuan, Nasution berasal dari perkataan na sakti on. Orang yang bertuah._ 3. Pengaruh Marga Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Marga yang berlaku dan telah mengakar dalam masyarakat adat Padang Bolak adalah sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat adat, terutama sekali menyangkut aturan dan tata cara pelaksanaan perkawinan. 

Karena, melalui marga ini, setiap orang bisa mengetahui secara langsung hubungan kekerabatan dan silsilah seseorang dengan yang lainnya, tanpa harus bertanya atau menelusuri secara sengaja tentang keturunan dan kekerabatannya. Praktisnya, marga ini amat membantu orang lain dalam menelusuri hubungan kedekatan dan keturunan seseorang dalam masyarakat. 

Jadi tidak perlu lagi kenalan, atau mencari secara mendalam silsilah masing-masing. Dengan begitu, ajaran marga membawa misi prinsip efektif dan efisiensi dalam bidang penelusuran keturunan. Menurut pandangan adat bahwa orang semarga adalah dianggap sebagai satu keturunan, kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat. 

Dalam arti kata, orang semarga dianggap sebagai saudara kandung atau saudara ekat yang haram untuk dinikahi. Jika ada orang yang hendak menikah, yang pertamakali diselidiki terlebih dahulu adalah marga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika marga mereka berbeda dimana yangsatu memiliki marga Harahap dan lainnya memiliki marga Siregar, maka mereka tidak akan terhalang untuk melangsungkan pernikahan. 

Karena mereka dianggap sebagai keturunan yang berlainan yang sangat dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan. Ajaran terpenting dari marga adalah melarang setiap anggota masyarakat adat untuk melangsungkan perkawinan dengan orang semarga untuk selamanya dan dimanapun ia berada. 

Sebagai contoh, jika seorang laki-laki bermarga Harahap bersal dari Sumatera Utara, tetap dilarang menikah dengan seorang perempuan bermarga Harahap yang berasal dari luar sumatera, seperti kalimantan, Papua. Bahkan sekalipun perempuannya bermarga Harahap tersebut berasal dari luar negeri, tetap dilarang melangsungkan pernikahan, lantaran adanya kesamaan marga. 

Jadi, di manapun ia berada, dari sukumanapun asalnya dan dari negara manapun ia hidup, asal semarga tetap dilarang melangsungkan perkawinan, karena dianggap masih satu darah dan satu keturunan._ Pernikahan dalam pandangan adat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan merupakan sesuatu yang sakral dan harus dihormati, karena ia merupakan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah._ 

Ahmad Khalid Gelar Tongku Pinayungan berpendapat bahwa bagaimanapun bagus dan ketatnya aturan yang terkandung dalam ajaran marga, ternyata masih juga terdapat beberapa anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Buktinya, mulai dari tahun 2003 sampai 2004, dari sekian banyak data perkawinan yang telah dilangsungkan ternyata ditemukan beberapa perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran marga dan partuturon, yakni perkawinan yang dilangsungkan dengan orang semarga._ Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 24. 

Data Tentang Jumlah Pernikahan dengan Orang yang Semarga dan Orang yang Tidak Semarga No _Desa _Tahun _Jumlah Perkawinan _Perkawinan semarga _sanksi _ _1 _Portibi Julu _2003-2004 _37 _3 _Diusir dari kampung _ _2 _Purba Bangun _2003-2004 _41 _7 _4 Diusir dan 3 tetap tinggal di kampung _ _3 _Lantosan _2003-2004 _33 _2 _ _ _4 _Aek Haruaya _2003-2004 _35 _- _ _ _5 _Sababangunan _2003-2004 _43 _1 _Merantau _ _6 _Gunung Tua _2003-2004 _83 _5 _ _ _7 _Pasir Pinang _2003-2004 _29 _- _ _ _8 _Bahal Portibi _2003-2004 _30 _- _ _ _9 _Gumarupu _2003-2004 _39 _1 _Tidak ada hukuman _ _10 _Sihambeng _2003-2004 _51 _- _ _ _Jumlah _421 _19 _ _ _Sumber : Lembaga Adat Padang Bolak Data tabel di atas menunjukkan bahwa dari 421 penyelenggaraan perkawinan pada masyarakat adat Padang Bolak, terhitung mulai tahun 2003 sampai 2004, hanya 19 kasus yang terdapat kawin semarga dan hukumannya rata-rata diusir dari kampung halamannya. 

Keterangan di atas menandakan bahwa masyarakat adat Padang Bolak masih konsisten dalam mengamalkan dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran perkawinan yang melanggar ajaran marga. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memahami dan mengerti betul tentang berbagai aturan yang terkandung dalam marga. Namun karena sesuatu hal, terpaksa perkawian mereka tempuh. D. 

Martahi Dalam setiap pelaksanakan yang berhubungan dengan adat, terutama menyangkut acara siriaon dan acara siluluton selalu diperlukan acara martahi pada masyarakat Dalihan na Tolu dalam rangka upaya memperoleh suatu kata sepakat. Hasil kata sepakat dari yang disebut martahi dinamakan dengan domu nitahi. Dalam musyawarah inilah di jelaskan apa yang menjadi hajat atau keinginan dari orang yang ingin mengadakan upacara tersebut. 

Sebagai contoh bahwa dalam setiap kedatangan menantu perempuan atau dalam bahasa daerah batak disebut Haroan Parumaen. Peristiwa semacam ini sangat mengembirakan hati orang tua si lelaki atau seluruh kaum keluarga dan kerabat. Untuk menyambut kedatangan Parumaen ini sering diadakan acara mangupa, baik besar, sedang, maupun kecil. 

Sebelum acara ini dimulai terlebih dahulu diadakan musyawarah yang disebut dengan Martahi. Ada empat tingkatan musyawarah atau martahi iaitu :_ Tahi Geleng-geleng atau Tahi Ulu Nitot adalah musyawarah antara suami isteri dalam rumah tangga; Tahi Sabagas atau Tahi Keluarga iaitu musyawarah antara satu keturunan atau keluarga dekat berikut anak boru dan mora nya sebagai penasihat yang dipimpin oleh salah seorang suhut yang dituakan atau telah berumur; Tahi Sahuta atau sekampung adalah musyawarah antara satu keturunan, anak boru, pisang raut, mora dan raja pamusuk dalam satu kampung yang dipimpin oleh raja pamusuk; Tahi Godang adalah musyawarah selain dihadiri oleh ketiga unsur tersebut di atas ditambah dengan raja-raja torbing balok atau raja-raja dari kampung sekitar yang dipimpin oleh seorang raja, yakni raja panusunan bulung. 

Dalam Martahi keluarga maupun Martahi Sahuta, syarat dan pulungannya harus memotong ayam dan dalam Martahi Godang syarat dan pulungannya harus memotong seekor kambing. Segala sesuatu pelksanaan adat dalam masyarakat adat batak, harus terlebih dahulu dilakasanakan acara martahi sebagai bagian dari upaya merencanakan, mempersiapkan dan menyusun skenario secara lengkap dalam rangka mensukseskan setiap acara adat yang akan dilaksanakan. 

Sebagai contoh bahwa dalam setiap pelaksanaan acara horja harus terlebih dahulu dilakukan acara martahi terlebih dahulu. Sebab dalam acara martahi tersebut akan diketahui jenis horja yang akan dilangsungkan. Besar kecilnya upacara dirai atau horja itu tergantung kepada besar kecilnya syarat ataupun pulungan dalam melaksanakan acara horja tersebut. 

Syarat atau pulungan seekor kambing adalah melaksanakan horja sedang, syarat dan pulungan dengan seekor kerbau sudah dapat dilaksanakan acara horja besar yang disebut dengan Horja Margondang._ E. Mangupa Pengertian harfiah Magupa ialah mempersembahkan dengan cara tertentu sesuatu upa-upa kepada orang tertentu dengan maksud agar orang yang diupah-upahi itu memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. 

Pelaksanaannya dilakukan oleh anggota kerabat, baik yang berasal dari keluarga inti maupun berasal dari extended family bersama tokoh-tokoh pimpinan tradisional setempat. Mereka mempersembahkan upa-upa dengan berpidato (semuanya menjadi ahli retorika dan sastra lama). Yang dimaksud dengan upa-upa adalah sejenis makanan yang sudah masak kecuali garam. 

Yang diletakkan di atas wadah anduri dilapisi daun pisang (pengganti anduri boleh saja wadah datar berupa talam tetapi hanya lazim disajikan, jika bentuk upa-upa yang minimum dengan ayam atau ikan emas atau telur dengan nasi ditambah garam). _ Mangupa merupakan tradisi yang religius dalam kehidupan orang batak. Tradisi ini lahir dari penghayatan leluhur orang batak terhadap keberadaan zat yang mutlak berkuasa yang mengatur alam semesta termasuk perjalanan hidup manusia. 

Mangupa merupakan upacara adat yang amat penting dalam adat istiadat batak. Yang paling banyak dibicarakan dalam mangupa adalah tondi. Orang yang masih hidup disebut na martondi karena memiliki tondi, sedangkan yang sudah meninggal disebut marsumongot. Tondi orang hidup tampak dalam kehidupannya sendiri. 

Tondi merupakan kekuatan, tenaga, semangat jiwa yang memelihara ketegaran rohani dan jasmani agar tetap seimbang dan kukuh, keras dan menjaga harmoni kehidupan setiapindividu. Dalam keadaan tidak sadar, tondi seseorang berada di luar badannya dan jiwanya._ Berikut adalah daftar Hasaya Ni Pangupa: Pira manuk “telur ayam” na di hobolan. Telor ayam yang direbus kemudian dikupas kulitnya. 

Jumlah telornya sebaiknya 3 butir sebagai lambang Dalihan na Tolu (Mora, Kahanggi dan Anak Boru); Sira “garam” ancim pandaian. Letaknya berada di dalam daun pisang yang berbentuk kerucut. Ditancapkan pada nasi di tengah-tengah tiga butir telor. Garam merupakan lambang kekuatan. Garam biar hancur dalam tanah, atau larut dalam air, bahkan terbang di udara menjadi gas. Bau busuk bisa hilang dibuat garam. 

Garam juga bisa menjadi obat luka, munmen atau obat penambah tenaga. Orang yang sekarat yang tidak mau makan, bisa diinfus dengan garam. Kaki yang bengkat kalau direndam dengan garam akan bisa sembuh. Pada kadar tertentu garam bisa juga menambah subur padi atau tanaman lainnya. Pada kadar tertentu rasa manis bisa tambah manis karena garam. 

Garam bisa cocompada rasa yang manis, pahit, sepat dan lainnya;_ Hambeng simaradang tua na manjampal di na hornop (Kambing Simaradang tua yang mengangon dipadang datar); Manuk hatir “ayam hatir” ( anso hatir anak dohot boru Ayam merupakan lambang kasih sayang antara orang tua dengan anak. Ayam memelihara anaknya dari panas dan dingin. Kalau panas dibawa ke tempat yang teduh dan kalau dingin diselimutinya dengan sayap dan bulunya. 

Oleh karenanya mereka mengharapkan keturunannya agar selalu memelihara anak. Bertanggung jawab dalam memelihara, membesarkan memberikan pendidikan dan lainnya;_ Udang. Gerakan udang sama cepatnya antara maju dan mundur. Pada saatnya maju, maka ia akan maju dan pada saatnya mundur, maka ia akan mundur. 

Dari gerakan udang ini maka lahir sebuah perinsip yakni:”Monang mangalo musuh, talu mangalo dongan”: menang melawan musuh, kalah melawan kawan;_ Ihan sayur “Ikan sayur” dari sungai/kolam. Ikan biasanya senang hidup di air yang deras dan sanggup memanjat air terjun; Ihan na didurung, ikan na pitu sunge “Ikan yang ditangguk ditujuh sungai”; Indahan na didimpu, “Nasi yang dihimpu/dikumpul”. Nasi melambangkan sebuah kesucian karena warnanya putih. 

Setiap hati harus mencontoh nasi yang putih, memandang orang sebagai kawan bukan sebagai lawan. Berfikir selalu positif kepada orang lain, bukan berpikir negatif;_ Bulung ujung payahan ni pangupa, “ujung daun pisang peletakan isi upa-upa”;. Daun pisang merupakan lambang fleksibilitas, yakni dia bisa bergoyang sesuai dengan arah angin. Bila angin sebelah kanan yang lebih kuat, dia miring ke kanan. 

Bila angin sebelah kiri yang lebih kuat, dia bisa miring ke kiri. Berbeda halnya dengan pucuk aru, semua ujung pohon mengikutkan angin yang datang; Anduri na bolak, rapak na bidang, ”Tampi lebar yang landai lebar”. Anduri merupakan lambang sebuah masyarakat. Anduri dibuat dari anyaman bambu. Semua anyamannya bersatu, sehingga tidak ada sisi lain yang berlobang. 

Ditutup dengan hotang pada keempat sisinya. Hotang melendut tidak kaku seperti besi. Maksudnya ini semua jalinan manusia satu dengan manusia lainnya akan membentuk masyarakat. Dengan segala macam tingkah lakunya, tetap tidak boleh keluar dari aturan adat yang ada layaknya hotang sebagai tali pengikat terbentuknya anyaman bambu yang menghasilkan sebuah anduri yang bagus lagi kuat. 

Fungsi anduri adalah untuk menampi (marsege), yakni sebuah alat untuk memilah dan memisahkan antara beras yang bagus dengan kulit atau ampas padi yang tidak layak untuk dimakan. Artinya sebagai masyarakat harus dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sejalan dengan ini lahir sebuah prinsip:”parjolo do di sege hobar ni halak, baru binoto na porngis: Bicara orang harus dipikirkan dan dianalisa terlebih dahulu, baru diketahui yang benar;_ Ulos Sadun “Selendang besar tenun Batak Tapanuli Selatan. 

Mangaraja Taromar harahap berpendapat bahwa perlengakapan pangupa yang akan dipersembahkan pada acara mangupa adalah sebagai berikut:_ Anduri atau tampi sebagai alas bahan-bahan dan perlengkapan pangupa; Kemudian di atas Anduri diletakkan tiga helai daun pisang. Selanjutnya di atas daun pisang diletakkan indahan atau nasi putih sesuai dengan ukuran tampi; Kemudian di atas indahan atau nasi putih diletakkan ikan-ikan kecil dari berbagai jenis dan ikan mas; Kemudian di atas nasi bahagian tengah diletakkan tiga pira manuk atau telur ayam kampung yang dibubuhi garam diatas daun pisang dan di letakkan di tengah-tengah tampi; Disamping telur ayam diletakkan ayam bahagian dadanya. 

Disamping ayam diletakkan pangupa sesuai dengan syarat atau pulungannya, apakah kambing atau kepala kerbau, mata, telinga, bibir dan dagunya; Semua pangupa ditutupi lagi dengan sehelai daun pisang bahagian ujung; Paling atas adalah sehelai kain adat, atau Abit Godang. Nasihat-nasihat yang disampaikan kerabat kepada pengantin dalam acara mangupa merupakan nasihat yang sudah turun-temurun disampaikan oleh orang batak kepada generasi-generasinya. 

Inti sari dari nasihat orang tua itu disebut sebagai Poda yang dijadikan pedoman untuk menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus menjadi anggota masyarakat adat Dalihan na Tolu yang baik. Poda ataupun nasihat ini yang berkaitan dengan pemeliharaan keharmonisan dalam keluarga antara lain agar kedua pengantin senantiasa berusaha berperilaku menyenangkan, sopan santun, rendah hati, mengendalikan hawa nafsu dan saling menghargai. 

Poda atau nasihat tersebut terungkap dalam ungkapan-ungkapan tradisional misalnya: Job ni roha pardomuan, goyak ni roha parsarakan. Sahata sapandok sapangambe sapanaili, rap tuginjang raptu toru. Bada mangalap lungun, tangkang maroban rosu. Poda atau nasihat yang berkaitan dengan mencari rezeki dan harta yang halal dipesankan agar membiasakan diri berhemat, tekun bekerja jangan mengandalkan harta pusaka, menghargai waktu dengan mengerjakan apa yang dapat dilakukan sekarang. 

Poda itu terungkap dalam ungkapan tradisional sebagai berikut: Puhut dohot padot honok-honok gabe miduk. Ulang dipalua nadung dapot marayakkon nasoni ida. Bahat disabur ansobahat nadi salong. Acara adat mangupa adalah salah satu adat batak yang bertujuan mengembalikan spirit semangat kepada seseorang atau satu keluarga. Acara mangupa ini bukan hanya dilaksanakan pada acara siriaon (acara adat yang bersifat suka cita), seperti acara pesta perkawinan, syukuran dan lainnya, namun juga acara mangupa ini juga dilaksanakan pada acara siluluton (kegiatan yang bersifat duka cita) seperti baru saja lepas dari maut atau sebuah musibah. 

Orang dahulu menamainya dengan sebutan Paulak Tondi to Badan dimana mereka beranggapan pada saat terjadinya peristiwa, tondi atau ruhnya tengah terpisah dari tubuhnya, sehingga perlu dikembalikan kembali ke badannya melalui acara mangupa._ F. Horja margondang Dalam rangka membesarkan hati dan rasa syukur atas perkawinan anak, masyarakat batak biasanya mengadakan acara Horja secara adat. 

Horja yang paling tinggi nilainya dalam memeriahkan perkawinan adalah dengan horja margondang. Pelaksanaan horja margondang tidak dapat dilakukan secara sembarangan tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tata cara secara adat._ Pelaksanaan pesta perkawinan pada masyarakat batak terdiri atas beberapa tingkatan, yakni horja dalam tingkatan keluarga dekat, horja dalam lingkungan satu kampung dan horja dalam tingkatan wilayah atau beberapa kampung dan kekerabatan. 

Persiapan pelaksanaan perkawinan masyarakat batak dimulai dengan martahi atau musyawarah yang terdiri dari beberapa tingkatan, yakni: martahi geleng-geleng, martahi ulutot, martahi sahuta, dan martahi godang._ Dalam adat Batak, peristiwa perkawinan disebut haroan boru, yang bererti kehadiran seorang gadis mora di dalam keluarga seorang pemuda dengan maksud hendak membina rumah tangga yang baru. Keberadaan boru sangat penting di dalam sistem kekerabatan orang Batak._ 

Salah satu kegembiraan dalam hidup orang Batak adalah pada saat menikahkan anak, baik putra maupun putri. Kegembiraan ini diperlihatkan kepada kaum kerabat, bahkan kepada khalayak ramai melalui dirai pernikahan._ Horja boru adalah horja siriaon, namun demikian pada saat ini banyak orang yang menangis kerana terjadinya perpisahan anak gadis dari orang tua, dari teman sepermainan, dari kaum kerabat dan dari semua yang telah menjadi lingkungan hidupnya sejak kecil._ 

Proses pelaksanaan acara horja perkawinan pada masyarakat batak secara umum adalah: 1. Patik Pajongjong Horja Patik adalah peraturan adat yang tidak boleh dilanggar dan jika dilanggar akan dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut. Sedangkan pajonjong artinya mendirikan. Istilah mendirikan dipakai, kerana ada tahap-tahap yang dilalui dlam melaksanakan suatu pesta perkawinan. 

Misalnya untuk mencapai kemufakatan, perlu dilaui pokat ulu tot, pokat sahudon, pokat nenek dan pokat godang._ 2. Maralok-alok Maralok-alok adalah suatu upacara penyerahan pelaksanaan horja kepada pihak harajaon, hatobangon dan panusunan bulung. Setiap pelaksanaan pesta perkawinan, apalagi menyangkur horja boru, maka tidak bisa dilaksanakan begitu saja, melainkan harus dilakukan acara penyerahan (pasahat horja) kepada pihak yang berwenang menurut adat. Maralok-alok biasanya dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan mata ni horja. 

Acara ini dilaksanakan ketika seluruh tamu undangan dari luar perkampungan telah berdatangan ke lokasi pesta._ 3. Manaekkon Gondang Setiap acara perkawinan yang dilangsungkan dengan horja margondang, harus terlebih dahulu dilakukan acara manaekkon gondang. Artinya, dilakukan seperti upacara kecil dengan tujuan agar acara horja margondang yang akan dilaksanakan, dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada gangguan sedikitpun. Adapun cara pelaksanaan manaekkon gondang, terlebih dahulu dihidangkan santan pamorgo-morgoi bersama itak. 

Itak ini adalah makanan adat, untuk membuat semua yang dikerjakan itu dingin, tak kurang suatu apa, terhindar dari gangguan._ Sebelum sampai pada acara mata ni horja, diadakan terlebih dahulu acara manortor dengan mengadakan bunyi-bunyian gendang yang disebut dengan acara margondang. Gondang yang disediakan di Mandailing adalah gondang tortor dengan gordang sambilan. 

Disebut gondang tortor kerana gendang ini digunakan untuk mengiringi orang yang manortor, sedangkan gordang sambilan adalah merupakan gendang yang jumlahnya 9 (sembilan) buah, yang dibunyikan untuk memeriahkan acara._ Inti dari pelaksanaan upacara manaekkon gondang adalah upacara resmi dalam pemukulan gondang dalam pelaksanaan suatu horja. 

Mereka yang kan memukul gondang didudukkan di atas tikar adat (amak lapisan). Setelah itu disurduhon kepada mereka burangir panyurduhon, kemudian dilanjutkan dengan penyuguhan santan pamorgo-morgoi kepada mereka._ Sebelum makan santan, suhut dan anak borunya berbicara untuk menyerahkan kepada para pargondang untuk memukul gondang dengan sungguh-sungguh dan mereka tetap dalam keadaan sehat, sehingga acara horja selesai dengan baik. Setalah itu ketua dari pargondang menyambut dan menjawab perkataan dari suhut dan anak borunya. 

Setelah itu baru santan dimakan bersama, kemudian gondang disantani dan setelah itu baru boleh dipukul gondang secara resmi. Untuk membuka gelanggang, suhut dari horja itu manortor dengan diayapi oleh anak boru dan pisang raut._ 4. Pajongjong Bandera Sehari sebelum pelaksanaan acara horja, bandera harus sudah didirikan persis di sebelah kanan, jika kita hendak memasuki rumah Suhut Sihabolonan tempat pelaksanaan horja dilangsungkan. Bendera yang dipasang adalah bendera lipan-lipan dan sende jantan. 

Di tempat lain dikibarkan pula berbagai bendera, seperti bendera siararabe maraoal di langit, bendera sihalibutongan, bendera kuningan dan lainnya. Apabila sudah siap segala sesuatu untuk menaikkan bendera adat, maka horja sudah boleh dilaksanakan._ 5. Marosong-osong. Marosong-osong adalah acara adat mangusung tohap tu mora berbentuk rumah-rumahan. 

Isinya terdiri dari: beras, kelapa, hube yang diusung oleh pisang raut diiringi oleh horbo janggut._ M. Zen Harahap mengemukakan bahwa salah seorang dari anak boru menjunjung ampang berisi uang (omas si gumorsing), hube, gala-gala, santan yang dihiasi dengan ria-ria, haruaya, dingin-dingin dan beberapa bendera uang kertas._ 

Jika jawabannya menyatakan bahwa mereka diterima, maka mereka yang datang itu masuk ke rumah, kemudian mereka menyuguhkan burangir kepada kerabat yang menunggu itu. Keluarga yang menerima osong-osong ini menyatakan terimakasih dan menyatakan akan menyerahkan kepada suhut sihabolonan agar horja yang dimaksudkan dapat dilaksanakan dengan baik. Penyerahan itu dilaksanakan sore hari sebelum hari horja. 

Bagian akhir dari acara ini ditutup dengan acara manortor yang diikuti oleh seluruh yang hadir dengan harapan semoga cita-cita dapat terkabul._ M. Zen harahap berpendapat bahwa marosong-osong merupakan acara dari anak boru atau beberapa anak boru bersatu untuk menyatakan dan menunjukkan sokongan dan dukungan kepada moranya. Upacara ini dilangsungkan untuk meningkatkan derajat pihak mora oleh pihan anak boru/pisang raut._ 6. Marbondong. 

Yang dimaksud adalah suatu acara silaturrahmi antara gadis pandongani dengan para pemuda yang terdapat di kampung sang mempelai pria. Acara ini berlangsung malam hari sampai menjelang pagi. Mereka berdialog dengan berbalas pantun. 7. Manortor Acara manortor pada masyarakat batak dilakukan di dalam rumah, tetapi di daerah Padang Bolak, Barumun dan Mandailing acara ini dilaksanakan di luar rumah atau lebih dikenal dengan istilah galanggang naso marrongit, tapian naso marlitta._ Setelah gendang dibunyikan, suhut dari bahagian ibu-ibu berdiri sambil manortor. 

Mereka mengenakan abit godang atau disebut juga abit batak untuk sabe-sabe mereka. Kemudian di belakangnya menyusul anak boru mengayapi mereka. Pada waktu mereka manortor itu terdengarlah gora dari paronang-onang._ Setelah selesai suhut, baru dilanjutkan oleh kahangginya. Setelah itu dilanjutkan oleh anak boru sampai pada pisang raut. 

Setelah selesai acara manortor dari pihak ibu-ibu, maka dilanjutkan dengan acara manortor dari pihak bapak-bapak atau disebut dengan istilah pihak suhut sihabolonan (tuan rumah yang pesta dengan kahangginya). Sitematikan dan urutannya sama dengan urutan manaortor pada acara ibu-ibu._ 8. Manyambol Horbo Hewan adat adalah kerbau yang disembelih pada waktu pesta adat. 

Ada 3 tiga macam nama kerbau adat ini, yakni: Horbo Siompang Bahal ialah kerbau yang kuat, menang melawan musuh tapi kalah melawan kawan. Ini julukan bagi kerbau yang dibeli oleh seluruh kerabat Dalihan na Tolu termasuk suhut; Horbo Mangasa Daya adalah kerbau yang dibeli oleh kahanggi, anak boru dan pisang raut, tanpa sedikitpun biaya dari suhut; Horbo Mangasa Gogo ialah apabila seluruh biaya biaya pesta ditanggung oleh suhut sihabolonan secara keseluruhan tanpa dibantu oleh kahangi, anak boru dan pisang raut. 

Dalam rapat adat nama kerbau yang akan disembelih itu disebutkan, agar kerabat seluruhnya mengetahui cara pembiayaan horja. 9. Patuaekkon Patuaekkon adalah upacara adat dalam horja perkawinan masyarakat batak dengan membawa kedua pengantin ke tapian raya bangunan. Tapian artinya tempat mandi di sungai. 

Tapian raya bangunan adalah suatu tempat yang disebut dengan nacar berupa bangunan kecil tempat kedua pengantin yang disandingkan pada saat upacara marpangir._ Bangunan ini dibangun secara adat yang terbuat dari papan dan kayu yang terdiri dari tujuh anak tangga yang atapnya adalah Abit Godang atau kain Batak yang berfungsi sebagai pelindung kedua mempelai dari sengatan matahari dan hujan. Nacar ini dibangun oleh raja di dataran atau halaman rumah. 

Dalam upacara inilah diumumkan kepada khalayak ramai nama kerajaan yang diberikan kepada kedua mempelai. Selain itu upacara ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa kedua mempelai telah meninggalkan masa remaja untuk memasuki tahap kehidupan berikutnya sebagai anggota masyarakat adat._ 

Di tapian raya bangunan inilah mereka membuang segala perilaku yang tidak baik selama remaja dengan mandi bunga atau mandi bunga oleh keluarga, dan raja Panusunan Bulung. Alat-alat upacara yang dibawa antara lain pangir, jagar-jagar dan burangir. Rombongan patuaekkon diberangkatkan oleh raja Panusunan Bulung bersama Hatobangon secara adat ke Tapian Raya Bangunan. 

Kedua mempelai berjalan diiringi dan diapit dikiri kanan oleh suhut dan anak boru dari kedua mempelai. Selesai acara di Tapian Raya Bangunan, pengantin dan rombongan kembali ke rumah, di depan pintu rumah pengantin diterima oleh namboru dari boru pengantin perempuan atau ibu dari pengantin lelaki sambil menuntunnya naik ke rumah dan kemudian didudukkan dan disandingkan di dalam rumah untuk kemudian dilanjutkan dengan acara mangupa. 

10. Mamandol atau manyoda Acara ini acara bekumpulnya suhut terutama mereka yang bersaudara kandung dari pihak yang melaksanakan horja. Kemudian semua yang hadir di gelanggang berkumpul, orang tua berada di tengah-tengah mereka. Merekapun manortor diiringi gondang yang gembira. Mereka berputar sampai tujuh kali dalam gaya tor-tor yang gembira dan dengan gerakan-gerakan yang bebas. Akhir putaran ketujuh mereka meneriakkan horas berkali-kali. 

Setelah itu gondang dan peralatan musik lainnya disoda sebagai pertanda bahwa acara telah selesai. 11. Paulak Anak Boru Acara ini diadakan khusus untuk mengucapkan terimakasis kepada anak boru yang datang dari jauh yang telah ikut aktif membantu dan mensukseskan pelaksanaan sebuah horja. Kepada anak boru diserahkan daging udut rungkung yang memang menjadi bagian khusus bagi anak boru. 12. 

Indahan Tungkus Pasae Robu Indahan Tungkus Pasae Robu adalah nasi yang dionggokkan seperti gunung kecil dan dibalut dengan bulung ujung (ujung daun pisang) beserta lauk pauknya. Diujungnya dihiasi dengan rias-rias, dingin-dingin dan haruaya. Selain itu juga rombongan membawa itak pohul-pohul dan juga sasagun. Sebaiknya nasi ini dibawa dengan diletakkan di atas kepala oleh seorang anak boru._ 

Indahan Tungkus Pasae Robu berarti telah pupus semua robu (pantang), baik di darat, laut maupun di udara. Ini adalah nasi adat, bukan sekedar nasi bersama lauk, karena nasi ini dikirim atas dasar mufakat bersama kaum kerabat unsur Dalihan na Tolu. Makananya adalah bahwa nasi itu merupakan kiriman kerabat moranya. 

Baik keluarga boru maupun keluarga bayo belum boleh saling mengunjungi sebelum keluarga boru mengirimkan indahan tungkus pasae robu atau disebut juga indahan tompu robu._ G. Mebat Mebat atau dikenal juga dengan istilah marulak hari adalah kunjungan pertama pengantin baru lelaki dan pengantin perempuan beserta orang tuanya dan keluarga dekat lainnya ke rumah mora nya, yakni orang tua dari pengantin baru perempuan. 

Mebat ini biasanya dilaksanakan setelah satu atau dua minggu setelah selesai horja perkahwinan yang dilaksanakan di rumah orang tua pengantin baru lelaki. Tujuan daripada mebat ini adalah untuk mengobati rasa rindu dari pengantin baru perempuan kepada kedua orang tua dan keluarga yang lainnya setelah beberapa waktu ditinggalkannya. 

Selain daripada itu mebat ini juga sebagai acara perkenalan yang lebih luas antara kedua keluarga agar lebih akrab serta terbinanya silaturrahmi dan kekeluargaan yang lebih baik pada masa-masa mendatang._ Pada waktu mebat ini, keluarga pengantin baru lelaki membawa buah tangan yang biasanya terdiri dari indahan tung kus atau nasi yang dibungkus dengan daun pisang lengkap dengan lauk pauknya serta sasagun atau tepung beras yang digoreng dengan gula dan kelapa dan wajid yang terbuat dari pulut yang dimasak dengan santan dan gula merah. Setelah sampai di rumah mora, orang tua dari pengantin baru perempuan dengan didampingi keluarga dekatnya menyambut kedua tangan keluarga pengantin. 

Selain dari pada itu apabila pada kesempatan ini pengantin baru lelaki menghulurkan sebungkus rokok yang kosong kepada orang tua pengantin baru perempuan ini pertanda bahwa pengantin baru perempuan tidak perawan lagi. Sebagai akibatnya pihak keluarga mempelai perempuan diwajibkan secara adat mengganti atau menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan pihak keluarga mempelai lelaki dalam pelaksanaan pesta perkahwinan yang dilangsungkan di dalam lingkungan keluarga mempelai lelaki._ 

Pelaksanaan mebat yang pertama ini biasanya dilakukan satu hari satu malam dan sesudah itu dalam waktu lebih kurang tiga bulan dilakukan mebat yang kedua kali yang hanya didatangi oleh kedua mempelai yang sudah resmi sebagai suami isteri, dengan tujuan selain menjalin silaturrahmi dan melepas rasa rindu mempelai perempuan dengan keluarganya, sekaligus juga memberikan kabar gembira jika ada tanda-tanda akan lahirnya calon keluarga baru sebagai cucu pertama dari keluarga pengantin tersebut. 

H. Manjae Sekitar enam bulan umur pernikahan, maka timbul gagasan orang tua untuk pajaehon anak dan parumaennya. Gagasan ini timbul agar keluarga yang baru ini segera mandiri dan agar hubungan mereka tetap dalam suasana saling menyayangi dan saling merindukan. Pelaksanaan manjae ini dilaksanakan jauh sebelum ada hal-hal yang kurang baik di anatar mereka. 

Ini suatu kebijaksanaan yang sangat luar bisa dalam pengembangan dan pembinaan keluarga baru yang berdasarkan Dalihan na Tolu di bona bulu. _ Setelah dilakukan penelaahan secara mendalam tentang berbagai adat budaya masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan di atas ternyata memiliki hubungan yang sangat relevan dengan keempat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian disertasi ini. 

Rumusan masalah pertama adalah mempersoalkan tentang model penyelesaian sengketa, kedua mempersoalkan prosedur penyelesaian sengketa, ketiga mempersoalkan sistem musyawarah dalam penyelesaian sengketa perkawinan dan yang keempat mempersoalkan bentuk sanksi yang dijatuhkan pada jenis sengketa perkawinan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. Semua jenis buadaya masyarakat batak yang ditulis dalam bab II di atas adalah memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan lainnya. 

Karena semua masalah budaya tersebut adalah menyangkut masalah pelaksanaan perkawinan, prosedur dan sistim musyawarah dalam menyelesaikan sengketa perkawin dan berbagai jenis sanksi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat batak yang tergabung dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu. Untuk memperjelas hubungan adat budaya masyarakat Batak dengan rumusan masalah penelitian disertasi ini dapat dirinci sebagai berikut: Dalihan na Tolu (Dalihan na Tolu yang terdiri dari mora, kahanggi dan anak boru merupakan suatu lembaga adat kemasyarakatan yang merupakan uatu kestuan dari seluruh masyarakat yang memiliki aturan adat tersendiri dalam mengatur berbagai sendi kehidupan yang dapat dipergnakan sebagai alat dalam mengatasi benturan hak dan kewajiban); Tutur masyarakat batak (Dalam ajaran Tutur telah diatur di dalamnya tentang tatakrama dalam berkeluarga, menghormati mora, kahanggi dan anak boru, kemudian diatur juga tentang siapa orang yang tidak pantas dinikahi dan siapa orang yang pantas untuk dinikahi dan juga diatur tentang tata cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari pernikahan); Marga (Melalui marga telah diatur tentang jenis marga yang boleh dan tidak boleh dinikahi beserta alasan-alasannya menurut hukum adat); Martahi (Martahi merupakan suatu bentuk musyawarah yang dilakukan masyarakat batak dalam melaksanakan suatu upacara adat dan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat); Mangupa (upacara adat dalam memberikan doa dan semangat agar kedua mempelai dapat mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga terbangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan juga mematuhi rambu-rambu agama dan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat); Horja Margondang (Upacara adat berupa pelaksanaan pesta perkawinan yang menunjukkan betapa besarnya penghargaan masyarakat adat terhadap terselenggaranya sebuah perkawinan suci yang wajib dijaga kehormatan dan keutuhannya pada masa mendatang); Mebat (kunjungan kedu mempelai beserta keluarga besar mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dengan maksud agar terjalin komunikasi yang baik antara dua keluarga besar yang baru saja melangsungkan pernikahan); Manjae (memisahkan diri dari rumah orang tua si laki-laki dengan mendirikan atau mencari rumah sebagai tempat baru dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan tujuan utama agar jangan sampai terjadi perselisihan antara parumaen/menantu perempuan dengan mertuanya). BAB VII KESIMPULAN A. Kesimpulan 1. 

Model dan prosedur penyelesaian sengketa perkawinan di tengah-tengah masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan dilakukan melalui Tutur yang terkandung dalam adat Dalihan na Tolu dengan cara berikut: a. Model penyelesaian sengketa perkawinan: Jika terjadi sengketa perkawinan yang berasal dan bersumber dari seorang suami, maka Tutur yang akan menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu adalah semua Tutur yang terkandung dalam Anak Boru; Jika terjadi sengketa perkawinan yang bersumber dari pihak istri, maka Tutur yang menyelesaikan sengketanya adalah semua Tutur yang terkandung dalam Mora; Kalau sengketa belum dapat diselesaikan melalui model mediasi seperti di atas, maka dilakukan penyelesaiannya melalui Tutur yang terkandung di dalam mora dengan Tutur yang terkandung di dalam Anak Boru secara bersamaan dengan melibatkan Kahanggi dari kedua belah pihak; Andaikan dengan model ketiga ini juga sengketanya belum bisa diselesaikan, maka dilakukan penyelesainnya dengan mengundang: Tutur yang terkandung dalam Mora; Tutur yang terkandung dalam Anak Boru; Tutur yang terkandung dalam Kahanggi; Harajaon (satu orang mewakili keturunan Raja atau disebut dengan Bona Bulu); Hatobangon (salah seorang dari tokoh adat/tokoh masyarakat); Orang Kaya (orang yang pandai dalam bidang adat Dalihan na Tolu); Ompu ni Kotuk; Goruk-Goruk Hapinis. 

Masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan dalam setiap menyelesaikan sengketa perkawinan selalu berpedoman pada filosofi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat::”Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”. Somba mar Mora, artinya: menghormati, menjaga kehormatan, sopan santun dan memberi dukungan. Elek mar Anak Boru, artinya: mengambil hati, merayu, menjaga agar tidak tersinggung, dan menyayangi. 

Manat-manat mar Kahanggi, artinya: hati-hati, tidak sembarangan, dan menjaga perasaan. Sesungguhnya jenis sengketa perkawinan adalah banyak dan memiliki perbedaan jenis sengketa antara rumah tangga yang satu dengan rumah tangga lainnya. Namun dari sekian jenis sengketa perkawinan yang ada, maka dapat dibagi dalam beberapa bagian berikut: Sengketa yang bersumber dari pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh suami atau istri. 

Sengketa jenis ini dinamakan sengketa yang penyelelesaiannya bersifat dharuriy dikarenakan sengketa tersebut muncul diakibatkan oleh adanya unsur kesengajaan yang menimbulkan kemudharatan, kekacauan rumah tangga dan penindasan, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga dapat dipertahankan. Kondisi sengketa semacam ini membuka peluang untuk melakukan perceraian dan juga membuka peluang untuk tidak melakukan perceraian, jika salah satu pihak memberikan pemaafan. 

Adapun jenis sengketanya adalah: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga; Melanggar Ta`liq Talaq; Sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan batin. 

Sengketa yang bersumber pada kondisi dan situasi di luar kemampuan suami atau istri. Sengketa ini dinamakan sengketa yang penyelesainnya bersifat hajiy dikarenakan munculnya sengketa tersebut bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan, namun di luar dari kemampuan dirinya sendiri. 

Adapun jenisnya adalah; Penyakit yang temporer/sementara yang mungkin bisa disembuhkan; Penyakit permanen yang tidak mungkin bisa disembuhkan menurut pandangan ilmu kesehatan; Mengalami kebangkrutan dalam bidang usaha; Diberhentikan sebagai pejabata atau pegawai dalam suatu pekerjaan; Tidak memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Sengketa yang bersumber pada peranan atau pengaruh dari pihak lain. sengketa ini muncul akibat adanya peranan pihak ketiga diluar peranan masing-masing pihak yang bersengketa. 

Adapun jenisnya adalah: Ada pihak lain yang sengaja menebar fitnah dengan tujuan agar suatu rumah tangga mengalami keretakan; Sesungguhnya kewenangan hakam dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adalah terletak pada sengketa hajiy (poin “b”) dan sengketa tahsiniy (poin “c”), jenis sengketa pada dua jenis ini merupakan jenis sengketa yang membutuhkan penyelesaian lewat cara damai, bukan lewat perceraian. 

Bahkan putusan hakam dalam jenis sengketa ini mewajibkan kepada salah satu pihak untuk membantu, menyayangi dan melindungi pihak lainnya. Karena sengketa ini muncul di luar kemampuan dirinya sendiri. Jadi perkawinan tidak boleh putus dikarenakan oleh sengketa poin “b” dan “c”, karena maslahat yang akan diperoleh jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mafsadat yang akan datang. Namun perkawinan membuka peluang untuk dapat diputus dikarenakan sengketa dharuriy (poin “a”). 

Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At Turmudzi bahwa Nabi SAW bersabda:”Mana saja perempuan yang minta thalak kepada suaminya tanpa ada bahaya, maka haram baginya bau-bauan surga”. Jika prosedur pertama belum dilalui, maka tidak boleh dilakukan perdamaian melalui prosedur kedua dan jika prosedur pertama dan kedua belum dilalui, maka pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan perceraian. 

Tingkat pertama dan kedua merupakan peradilan non formil yang tugas utamanya untuk mendamaikan dan tingkat ketiga merupakan peradilan formil yang tugas utamanya untuk memberikan putusan, selain memberikan jalan damai. Thalaq merupaka kebutuhan hajiyah dalam Islam, yakni hanya sekedar menghilangkan ketidak tenteraman rumah tangga. 

Oleh karenanya hakim atau pihak yang menjadi hakam tidak boleh memberikan putusan berupa perceraian dengan sengketa yang tidak jelas dan tidak terukur menurut hukum dan logika. Namun perceraian dapat diputuskan jika sengketanya telah masuk dalam wilayah poin “a”. Ada 2 (dua) jenis hukum yang terkandung dalam ayat-ayat thalaq, yakni: pertama, perintah melakukan perdamaian/mempertahankan rumah tangga (QS. An Nisa/4: 34, QS. 

An Nisa/4: 128, dan Q.S. An Nisa/4: 35), dan kedua, kebolehan melaksanakan perceraian dengan menggunakan jumlah khabariah. Jika terjadi pertemuan dua hukum dalam masalah yang sama, yakni perintah melaksanakan perdamaian dan kebolehan melaksanakan perceraian, maka harus diutamakan pengamalan makna perintah daripada kebolehan. 

Sedangkan makna kebolehan melaksanakan perceraian sebagaimana yang terkandung dalam ayat thalaq hanya merupakan pengamalan yang terpaksa atau dalam keadaan darurat semata, bukan merupakan pilihan utama. Prosedur penyelesaian sengketa perkawinan: Penerimaan pelaporan Ada pelaporan dari masyarakat akan adanya sengketa perkawinan yang perlu diselesaikan; Ada pelaporan dari orang tua para pihak yang bersengketa; Ada pelaporan dari para pihak yang bersengketa; Ada pelaporan dari perwakilan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa; Para Hatobangon, harajaon dan perwakilan masyarakat Dalihan na Tolu memanggil para orang tua kedua belah pihak yang berperkara untuk mencari duduk masalahnya; Pemanggilan para pihak yang bersengketa secara terpisah untuk memintai keterangan tentang: Akar permasalahan terjadinya sengketa perkawinan; Memberikan nasehat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; Memberikan alternatif pilihan yang harus diambil dari tawaran yang diberikan; Memberikan siraman rohani. 

Pemanggilan para pihak yang bersengketa secara bersamaan dengan maksud: Mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa secara bergantian di hadapan majelis adat; Mendengarkan keterangan dari para orang tua kedua belah pihak yang bersengketa; Mendengarkan keterangan dan pendapat dari pihak yang pernah ikut dalam menyelesaikan sengketa tersebut; Melakukan mediasi atau perdamaian di anatara para pihak yang bersengketa; Memberikan tenggang waktu untuk berfikir kembali sebelum menjatuhkan pilihan yang ditawarkan oleh Majelis Adat. 

Dilakukan musyawarah di dalam Majelis Adat Batak setelah tenggang waktu 2 pekan dari pemanggilan para pihak yang bersengketa sebelumnya. Dalam sidang ini yang dilakukan adalah: Mendengarkan keterangan masing-masing di hadapan Majelis Adat; Meminta pendapat akhir dari masing-masing para pihak yang bersengketa; Memberikan gambaran yang jelas akan keuntungan dari perdamaian yang dilakukan; Memberikan gambaran yang jelas terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidak adanya kesepakatan perdamaian; Memberikan selang 2 jam untuk melakukan pertimbangan akhir antara para pihak yang bersengketa; Memberikan putusan akhir atas penyelesaian sengketa tersebut. Putusan ada 3 macam: Damai; Pemutusan hubungan hukum, seperti cerai. 

Yang bertindak sebagai pemutus dalam musyawarah adat adalah: Raja Pamusuk kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan perkampungan dan Raja Panusunan kalau sengketa yang disidangkan dalam tingkatan luat; Hatobangon; Perwakilan Masyarakat Dalihan na Tolu. Sedangkan orang kaya menjadi penuntut layaknya sebagai jaksa. Sedangkan Namora na Toras/Hatobangon dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela. 

Realisasi pelaksanaan hasil keputusan para hatobangon, harajaon, dan perwakilan masyarakat adat Dalihan na Tolu dalam sengketa perkawinan biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Hasil putusan musyawarah yang dilakukan dalam Majelis Adat tersebut diumumkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat di tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa; Implementasi dan realilasi pelaksanaan putusan diawasi dan dikendalikan langsung oleh seluruh masyarakat setempat, secara kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab; Setelah semua hasil putusan dilaksanakan dengan baik, maka sengketa dianggap telah selesai dan status dan derajat para pihak yang bersengketa dalam pandangan adat adalah kembali seperti biasa sebagai mana status dan kedudukannya semula; Jika terjadi pengingkaran atau ketidak taatan terhadap hasil putusan Majelis Adat, maka dilakukan dan diberikan peringatan oleh Harajaon, Hatobangon dan perwakilan masyarakat Dalihan na Tolu. 2. 

Sistem musyawarah dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dilakukan dalam beberapa tingkatan sesuai dengan status orang-orang yang ikut dalam sebuah musyawarah: Tahi Ungut-ungut (musyawarah keluarga). Tahi Ungut-ungut ini juga dinamakan dengan istilah Martahi Tot atau Tahi Unung-unung ni Sibahue; Tahi Dalihan na Tolu atau dikenal juga dengan istilah Martahi Sabagas; Tahi Godang Parsahutaon (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan; Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung (Musyawarah besar antara desa atau Luat yang berbatasan langsung. 

Ada 2 (dua) jenis kegiatan dalam adat yang membutuhkan musyawarah dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan melalui wadah Dalihan na Tolu, yakni: Kegiatan yang Bersifat Siriaon dan Siluluton; Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat. 3. Beberapa bentuk sanksi terhadap sengketa perkawinan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah: Bentuk Sanksi dalam Sengketa Kawin Sumbang: Memutuskan tali perkawinan antara suami dan istri yang sudah menikah; Jika mereka tetap tidak bersedia dipisahkan atau bercerai, maka mereka diusir dari kampung halaman mereka; Putus hubungan mereka dengan keluarga baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. b. 
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