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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum di Indonesia sangat unik 

karena ditemukan dan digali dari hukum adat, hukum kolonial Belanda dan 

hukum Islam. Keunikan tersebut dipertahankan agar dapat mengembangkan 

hukum Indonesia dari sumber-sumber yang selengkap-lengkapnya demi 

menjamin keberlangsungan negara, keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan 

kedaulatan rakyat. 

Segala batasan tindakan individu dalam masyarakat telah diatur dalam 

undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 

hukum itu memiliki tiga unsur yaitu mengikat, kepastian hukum dan sanksi. 

Albert Van Dicey menyatakan salah satu unsur utama the rule of law, yaitu 

equality before the law yang mengisyaratkan bahwa semua warga negara dan 

semua individu dalam negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan 

hukum
1
, unsur mana yang diterapkan pula dalam pasal 27 ayat (1) Undang-

undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara 

bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintah tidak ada 

kecualinya. Artinya semua perbuatan melawan hukum harus di tindak sesuai 

undang-undang yang berlaku.  

1
 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, (Yogyakarta: Liberti, 

1999), hal. 24. 
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Indonesia dikenal sebagai Negara Maritim yang kaya akan 

keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta hukum adat yang disandarkan 

kepada masing-masing suku bangsa tersebut. Hukum positif mengakui 

hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku. Hukum adat 

diyakini sebagai hukum yang lahir dan berkembang dalam lingkaran 

kehidupan masyarakat. Hukum adat adalah manifestasi langsung dan nyata 

dari keyakinan dan kesadaran hukum rakyat. Maka dari itu menurut Prof. mr. 

C. Van Vollenhoven untuk membentuk hukum sejati keputusan-keputusan 

harus tidak berlawanan dengan keyakinan hukum rakyat akan tetapi harus 

diterima atau setidak-tidaknya dibiarkan oleh kesadaran hukum.
2
 Undang-

undang Dasar tahun 1945 memberikan pengakuan secara gamblang terhadap 

hukum adat, seperti yang tercantum dalam pasal 18 b ayat (2), 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 

yang diatur dalam undang-undang. 

Perihal hukum adat sebagai hukum yang murni dan paling asli, 

penulis menemukan sebuah fenomena menarik dalam kehidupan salah satu 

masyarakat adat di Indonesia. Dalam masyarakat adat suku Dayak Dusun di 

kabupaten Barito Selatan propinsi Kalimantan Tengah, ada sebuah upacara 

kematian adat yang disebut wara wangkai yaitu penyelenggaraan upacara 

                                                           
2
 R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 

2006), hal. 96. 
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terakhir sebagai upaya untuk membantu penyempurnaan arwah orang yang 

sudah meninggal dunia, serta membantu mengantarkan arwah ke negeri baka 

atau surga.
3
 Dalam rangkaian upacara kematian adat yang berlangsung sekitar 

satu minggu itu terdapat perhelatan yang disebut usik liau atau usik diau yaitu 

segala jenis permainan arwah sebagai ungkapan perasaan dan suasana bahwa 

para arwah sedang bersuka ria, serta sebagai ungkapan ucapan perpisahan, 

baik perpisahan antara para arwah yang di-wara tersebut dengan para arwah 

yang belum di-wara, maupun antara para arwah yang di-wara dengan rumpun 

keluarga yang ditinggalkan.
4
 

Usik liau ditengah upacara adat ini disinyalir sebagai suatu bentuk 

praktek perjudian oleh kalangan pemerintah, sedangkan masyarakat adat 

Dayak Dusun telah melestarikannya dari generasi ke generasi. Perhelatan 

perjudian ini bukan rahasia diantara kalangan yudikatif sekalipun.
5
 Layaknya 

segala hal lain dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja ada sisi positif dan 

negatif dari kegiatan usik liau dalam upacara kematian adat ini. 

Namun kemudian muncul beberapa pertanyaan dalam nuansa hukum 

Indonesia. Bagaimana jika dalam kasus tertentu kita menemukan kebiasaan-

kebiasaan masyarakat adat yang bertentangan dengan hukum positif? 

Demikian halnya bagaimana jika ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat 

yang bertentangan dengan hukum Islam? 

                                                           
3
 Dewan Adat Daerah Barito selatan, Hukum Adat Suku Dusun Barito Selatan, (Buntok: 

Dewan Adat Daerah Barito Selatan, 2010), hal. 89. 
4
 Ibid, hal. 97. 

5
 Harian Pelita, Polisi Dilematis Menghadapi Adat Usik Liau, diakses pada tanggal 26 

Maret 2016 dari http://www.pelita.or.id/baca.php?id=58226/ 
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Dunia hukum Islam mengenal kebiasaan masyarakat sebagai „urf, Abu 

Zahra mendefinisikan „urf yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan 

manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-

urusan mereka.”
6
 Adapun Prof. H. A. Djazuli menerangkan bahwa „urf adalah 

sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan 

manusia atau oleh manusia seluruhnya.
7
 

Namun perlu diingat bahwa tidak semua kebiasaan yang merupakan 

karya perbuatan manusia itu benar menurut agama. Maka dari itu ada salah 

satu kaidah fiqh asasi menyebutkan: 

 َدْرُء اْلَمَفاِسِد أَْوََل ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلِح.

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih 

kebaikan (maslahah).
8
 

Dunia hukum Islam juga mengenal metode penetapan hukum salah 

satunya adalah saddu adz-dzari’ah yaitu memotong sarana yang dapat 

mengantarkan kepada kerusakan. Menurut imam Asy-Syatibi secara 

terminologi saddu adz-dzari’ah adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang 

semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan.
9
 Metode 

penetapan hukum Islam tersebut mengandung logika bahwa untuk 

                                                           
6
 Mukhlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam 

Istinbath Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 53.  
7
 H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, 

(Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hal. 88. 
8
 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hal. 74. 
9
 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 132. 
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menghindari dan mencegah terjadinya suatu kerusakan maka kita harus 

melarang pula segala keadaan dan tindakan yang dapat menjadi sarana 

terwujudnya suatu kerusakan tersebut. Lantas bagaimanakah kedudukan 

kebiasaan masyarakat tersebut dalam kacamata hukum Islam? 

Penulis merasa bahwa kegiatan usik liau yang disinyalir sebagai 

praktek perjudian ini menarik untuk di kaji menurut kacamata hukum positif 

(hukum tertulis dan hukum tidak tertulis) dan hukum Islam. Dalam hal ini 

penulis merasa bahwa fenomena hukum ini sangat menarik untuk dikaji 

kedudukan hukumnya dengan mengharapkan analisa obyektif yang disertai 

solusi pendekatan dimensi hukum positif dan hukum Islam terhadap kajian 

hukum adat tersebut. Sedangkan dalam kajian hukum adat sendiri penulis 

merasa perlu menelaah kembali fenomena hukum tersebut sebelum dapat 

dikukuhkan sebagai hukum adat yang pada akhirnya akan diakui secara teguh 

oleh hukum positif Indonesia. Selain itu sesungguhnya penulis ingin 

menggali permasalahan-permasalahan yang ada dalam lapangan 

perkembangan hukum adat di Indonesia khususnya dalam hal ini hukum adat 

suku Dayak Dusun sehingga hukum adat dapat terus lestari dan berperan serta 

dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Demikian alasan penulis 

memilih judul “Kedudukan Hukum Adat Usik Liau Ditinjau dari Perspektif 

Hukum Positif dan Hukum Islam”. Namun dalam penulisan skripsi ini 

penulis fokus pada pembahasan seputar dugaan adanya indikasi praktek 

perjudian dalam adat usik liau tersebut sehingga penulis sama sekali tidak 

membahas aspek kedudukan hukum dari adat usik liau tersebut dalam 
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kacamata akidah Islam. 

Penulis sengaja ingin mengkaji fenomena usik liau dari perspektif 

hukum adat terlebih dahulu agar jelas bagaimana kedudukan hukum usik liau 

ini berdasarkan sistem hukum adat secara teoritis. Setelah jelas kedudukan 

hukumnya dari segi hukum adat, barulah penulis dapat menentukan 

bagaimana kedudukan hukum fenomena adat usik liau dalam perspektif 

hukum positif. Kemudian penulis akan mengkaji fenomena usik liau tersebut 

dari sudut pandang hukum Islam agar kita dapat mengetahui bagaimana umat 

muslim perlu mengambil sikap terhadap fenomena semacam ini tidak hanya 

dalam kehidupan beragama namun juga dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Pada akhirnya penulis sangat ingin menemukan titik temu antara 

hukum adat, hukum positif dan hukum Islam karena penulis menduga bahwa 

ada kesamaan visi, logika dan hikmah yang ingin dicapai oleh ketiga sistem 

hukum tersebut sehingga penulis mengharapkan setidaknya dalam satu kasus 

ada sebuah contoh bahwa ketiga sistem hukum tersebut dapat saling mengisi 

demi terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan berperadaban ditengah 

isu-isu disparitas dan multikulturalisme. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktek adat usik liau? 

2. Bagaimana kedudukan hukum adat usik liau ditinjau dari perspektif 

hukum positif? 

3. Bagaimana kedudukan hukum adat usik liau ditinjau dari perspektif 

hukum Islam? 
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4. Bagaimana perbandingan kedudukan hukum adat usik liau ditinjau dari 

perspektif hukum positif dan hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui praktek adat usik liau 

2. Mengetahui kedudukan hukum adat usik liau ditinjau dari perspektif 

hukum positif. 

3. Mengetahui kedudukan hukum adat usik liau ditinjau dari perspektif 

hukum Islam. 

4. Mengetahui perbandingan kedudukan hukum adat usik liau ditinjau dari 

perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat akademik untuk 

mendapatkan gelar S1 dibidang ilmu hukum konsentrasi hukum Islam 

dan gelar S1 dibidang akhwalus syakhshiyyah. Penulis juga berharap 

agar penulisan ini dapat menjadi pijakan di bidang ilmu hukum dan 

akhwalus syakhshiyyah dalam rangka menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang pendekatan hukum terhadap peristiwa adat. 

2. Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan  

kesadaran bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sesuai 

undang-undang yang berlaku sehingga masyarakat mampu memahami 

untuk bersama-sama menyongsong keseimbangan hidup ke taraf yang 
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lebih baik dan mewujudkan ketertiban umum. 

3. Bagi Pejabat Negara 

Melalui penulisan hukum ini diharapkan para abdi pemerintah di 

kabupaten Barito Selatan khususnya dapat melakukan pendekatan sosial 

dan tindakan hukum yang tepat dengan menggunakan sumber hukum yang 

ada, terkait praktek adat usik liau di kabupaten Barito Selatan. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi para 

mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai 

praktek adat usik liau dengan demikian para mahasiswa jurusan ilmu 

hukum Islam dan ilmu hukum khususnya dalam bidang pidana dapat 

memberikan kontribusi positif dan solusif dalam pelaksanaan undang-

undang di Indonesia sebagai pengabdian konkrit di tengah masyarakat 

kelak. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada aturan 

hukum dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial berupa data-data 

pada objek yang bersangkutan, dimana erat kaitannya dengan praktek adat 

usik liau dalam upacara adat wara wangkai suku Dayak Dusun kabupaten 

Barito Selatan, provinsi Kalimantan tengah. 
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2. Lokasi Penelitian 

a. Masyarakat adat Dayak Dusun di desa Kalahien Kabupaten Barito 

Selatan Propinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan data 

mengenai praktek adat usik liau dalam upacara kematian adat wara 

wangkai. 

b. Wilayah hukum Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan 

Tengah untuk mengumpulkan pendapat hukum tentang kedudukan 

hukum  adat usik liau menurut hukum positif Indonesia dari responden 

yang dipilih. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung 

dilokasi yaitu data yang bersumber dari masyarakat adat Dayak Dusun 

di desa Kalahien Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan 

Tengah tentang adat usik liau yang diteliti oleh penulis sejak Maret 

hingga April 2016. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari: 

b.1. Bahan hukum primer. 

b.1.a. Diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan
10

 dan dari 

berbagai kajian terhadap Al-qur‟an dan As-sunnah yang termuat dalam 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 1986), hal. 52. 
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kitab fiqh maupun kitab metode penetapan hukum Islam serta dari 

bahan hukum yang tidak dikodifikasikan. 

b.1.b. Diperoleh dari berbagai literature tentang hukum adat Suku 

Dayak Dusun di wilayah hukum Kabupaten Barito Selatan Propinsi 

Kalimantan Tengah. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
11

, seperti data 

yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, majalah maupun internet. 

4. Metode Pengumpulan Data 

4.a. Observasi 

Pengamatan sebagai alat pengumpul data biasanya dipergunakan, 

apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah, mencatat 

perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.
12

 Penulis 

melakukan observasi dengan cara mengamati pelaksanaan praktek adat 

usik liau dalam upacara kematian adat wara wangkai. 

4.b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden dengan atau tanpa  menggunakan 

pedoman (guide) wawancara.
13

 Wawancara yang dilakukan oleh penulis 

                                                           
11

 Ibid, hal. 52. 
12

 Ibid, hal. 66. 
13

 Ibid, hal. 133. 
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adalah wawancara secara mendalam (in depth interview) terhadap 

responden yang akan dipilih untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh penulis yang berkaitan dengan praktek adat usik liau, 

diantaranya: 

1. Ketua Dewan Adat Dayak Dusun Kabupaten Barito Selatan 

Propinsi Kalimantan Tengah, yaitu bapak Lewy Bungken S.H,. 

2. Balian adat Dayak Dusun di desa Kalahien Kabupaten Barito 

Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, yaitu bapak Doloi 

Martin. 

3. Hakim Pengadilan Negeri Tingkat II Kabupaten Barito Selatan 

Propinsi Kalimantan Tengah, yaitu bapak I.G.L Indra Panditha, 

S.H M.H,. 

4. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barito Selatan Propinsi 

Kalimantan Tengah, yaitu bapak Muhammad Gafuri Rahman, 

S.Ag, M.Hi,. 

5. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Buntok 

Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, yaitu 

bapak IPDA H. Jajang S.I yang menjabat sebagai Kepala 

Urusan Badan Intelijen Negara dan Operasi Reserse Kriminal. 

Serta Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota 

Buntok Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah 

yaitu bapak IPDA Agus Puji Hartanto S.H, yang menjabat 
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sebagai Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satuan 

Intelijen dan Keamanan. 

6. Masyarakat yang mengetahui tentang upacara adat kematian 

wara wangkai, yaitu bapak Syamsudin Rudiannoor. 

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana 

penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
14

 Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan oleh pewawancara. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat
15

, atau 

dalam pengertian lain, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan 

secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, 

bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena dan tidak berupa 

angka-angka.
16

 Sehingga penulis melakukan analisis data dengan metode 

tersebut sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek dari 

                                                           
14

 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 

140. 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan-Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif 

(Bandung: Alfabeta. 2011), hal. 285. 
16

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Format-Format Kualitatif-Kuantitatif 

(Surabaya: Angkasa Prima, 2001), hal. 48. 
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penelitian berdasarkan fakta yang tampak  sebagaimana adanya kemudian 

penulis padukan dengan teori-teori hukum dan hubungannya dengan 

hukum adat, hukum positif Indonesia dan hukum Islam. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab dan 

masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian hukum positif 

menurut para ahli, pengertian hukum Islam, judi dalam perspektif 

hukum positif dan hukum Islam, dan adat dalam pespektif hukum 

dan kebudayaan. 

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, praktek adat usik liau dalam hukum adat 

matei suku Dayak Dusun Kabupaten Barito Selatan Propinsi 

Kalimantan Tengah, kenyataan praktek adat usik liau dan latar 

belakang hukum adat. Kemudian penulis akan melakukan 

pembahasan berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan 
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sehingga penulis dapat mengetahui kedudukan hukum adat usik 

liau menurut hukum positif dan hukum Islam. Terakhir penulis 

akan menggambarkan perbandingan kedudukan hukum adat usik 

liau ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil 

penulisan hukum pada Bab III, serta berisi saran-saran sebagai 

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis 

juga berharap dapat mengungkapkan kendala dan hambatan di 

lapangan hukum adat baik yang di alami oleh pemerintah 

setempat maupun pemuka adat dan tokoh agama. Kemudian 

setelah penutup selesai, dilanjutkan dengan daftar pustaka yang 

dijadikan sumber rujukan penulisan hukum. 


