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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak ا
dilambangkan 

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Sa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 
 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titk di 

bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
 Zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  ص
Sad 

 
ṣ 

es (dengan titik 
di bawah) 

  ض
Dad 

 
ḍ 

de (dengan titik 
di bawah) 

  ط
Ta 

 
ṭ 

te (dengan titik di 
bawah) 

  ظ
Za 

 
ẓ 

zet (dengan titk 
di bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع
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 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah , Apostof ء

 ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda, apapun. 
 

Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’), 
 

2. Vokal 
 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong 

dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا

 Kasrah I I ا

1 dammah U U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat danhuruf, 
 

transliterasiny 

a berupa 

gabungan 

huruf, yaitu : 

 
3. Maddah 

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 
Huruf 

 
Nama 

 
Huruf dan Tanda 

 
Nama 

 fatḥahdan alif atau ا…I…ى ا  ............ |...
yā‟ Ā a dan garis di 

atas 

 kasrahanyā‟ I i dan garis di ى
atas 

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di  وى
atas 

 
4. Tā’ Marbūṭah 

 
Transliterasi  untuk  tā’  marbūṭah  ada  dua,   yaitu:  tā’  marbūṭah  yang  hidupatau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah yang transliterasinya adalah [t].Sedangkan tā’ 

marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 
 

Kalau   pada   kata   yang   berakhir   dengan   tā’   marbūṭahdiikuti   oleh   kata  yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah an yā‟ Ai a dan i ى

 fatḥah dan wau Au a dan u ى            ◌َ ◌و 
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itu transliterasinya dengan (h). 
 

5. Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah   

tanda   tasydid  (◌ ّ◌  ),dalam   transliterasinya   ini  dilambangkandengan  perulangan huruf   

konsonan  ganda)  yang  diberi  tanda  syaddah.   Jika huruf  ىber-tasydid  di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ ى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf 
 

maddah menjadi (i). 
 

6. Kata Sandang 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 

baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 
 

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau 

kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan 

menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya  kata 

Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 
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secara utuh. 
 

9. Lafẓ al-Jalālah (ھالل) 
 

Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan 

sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah . Adapun tā’ 

marbūṭahdi   akhir   kata   yang   disandarkan   kepadalafẓ al-Jalālah ditransliterasi dengan 

huruf [t]. 

10. Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya 

huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan 

pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

huruf kapital (Al-). 
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ABSTRAK 

 
Nama : Rihul Jannah 

Nim : 10200117028 

Judul : Peranan Lembaga Adat Daerah Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Di 

Kabupaten Gowa (perspektif Siyasah Syar’iyyah) 
 

Pokok masalah dari penelitian ini adalalah peranan lembaga adat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dikabupaten Gowa dalam presfektif siyasah syar’iyyah dan 
kemudian dibagi menjadi dua sub pembahasan yaitu (1) Bagaimana tugas utama lembaga adat 
dalam melaksankan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaen Gowa ? (2) Bagaimana 
Pandangan Siyasah Syar’iyyah Mengenai Lembaga Adat Di Kabupaten Gowa ? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 
sosiologis dan pendektan syar’i. Sumber data primer dan sumber data  sekunder. Pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 
pustaka. Tehnik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian 
data, pengambilan keputusan dan editing. Tehnik analisis data yang digunakan analisis 
kualitatif atau data yang dikumpulkan besifat deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Lembaga adat di Kabupaten Gowa 
sangatlah berperan penting dalam membantu pemerintah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan di kabupaten Gowa adapun tugas utama lembaga adat kabupaten Gowa dalam 
membantu pemerintah ialah : Membantu pemerintah Melestarikan Adat dan Budaya di 
kabupaten Gowa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Membantu menyelsaikan 
Konflik masyarakat, sebagai tempat mediasi masyarakat adat dan Melakukan pengawasan. (3) 
Dalam Pandangan Siyasah Syar;iyyah dari segi perananya, lembaga adat dalam membantu 
pemerintah tidak bertetang dengan siyasah syariah akan tetapi dalam praktek ritual atau tradis 
yang sering dilaksakan mengandung unsur syirik. 

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai peran lembaga 
adat serta hubungan kerja sama anatara lembaga adat dan pihak pemerintah, selain itu juga 
memberikan pemahan kepada generasi muda mengenai pentingnya melestarikan adat dan 
budaya. 
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     BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah Negara yang menganut asas desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam 

pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. 

 Selanjutnya didalam pasal 18 (B) ayat 2  Undang-Undang Dasar 1945 

yang ditentukan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesaui dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  yang diatur dalam Undang-Undang “ seperti halnya Lembaga 

Adat yang ada di Kabupaten Gowa . 

 Di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai 

suku yang beraneka ragam adat istiadat, berbagai keanekaragaman ini sering 

dijumpai kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku pada pemerintahan 

suatu daerah yang sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk 

membentuk kebiasaan masyarakat agar mewujudkan persatuan dan kesatuan 
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bangsa, dengan semboyang Bhineka Tungga Ika  dan  tentu saja sebagai  agama 

yang mayoritas di Gowa maka harus diarahkan agar sesuai dengan syariat Islam  

 Sebagai bentuk demokrasi, dalam penyelenggaran pemerintahan daerah 

dibentuk badan permusyawaratan daerah atau lemabga lain seperti lembaga adat 

yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang 

berfungsi sebagai lembaga pengaturan  dalam peneyelenggaraan pemerintahan 

desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa. 

 Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk 

menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, 

menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang 

berkenaan dengan hukum adat-istiadat. Adanya lembaga adat pun disetiap daerah 

menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan 

masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, 

dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga adat merupakan lembaga yang 

menyelenggarakan fungsi adat.1 

 Lembaga adat yang ada di kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan daerah 

Kabupaten Gowa selanjutnya disebut Perda LAD Gowa Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah, dalam hal melestarikan 

budaya di kabupaten Gowa, dimana lembaga ini berperan penting baik dalam 

urusan adat-istiadat,  pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

 
1 Sabaruddin sa, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pemerintahan-Adat Istiadat-

SastraBahasa, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau), h. 240. 
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Isi yang terdapat dalam perda lembaga adat daerah selanjutnya disingkat 

(LAD) tersebut menyatakan bahwa Bupati Gowa pun kini disebut juga sebagai 

Somba atau dengan kata lain berkedudukan diatas raja. Hal itu sesuai naskah 

Perda pada Bab 1 pasal 1 ayat 3  yang menjelaskan “Bupati adalah Bupati Gowa 

sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankn fungsi dan peran 

Sombayya”. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  kabupaten Gowa, 

Anzar Zainal Bate, menegaskan yang dilakukan hingga sampai pada pengesahan 

Perda LAD sesuai dengan peraturan yang ada. Mekanismenya, sebelum 

ditetapkan itu di konsultasikan ditingkat 1 setelah itu ditetapkan di DPRD 

kemudian dinomor registrasikan kembali menjadi lembaran peraturan daerah.2 

Kabupaten Gowa dikenal sebagai daerah yang menjaga adat-istiadat para 

leluhurnya. Lembaga adat di Kabupaten Gowa masih sangat kuat pengaruhnya 

terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi keluarga kerajaan yang ada di 

Kabupaten Gowa, dilihat dari kemampuan mengatur dan menjalankan kebiasaan-

kebiasaan yang mengurus masalah sosial dalam masyarakat secara adat. Untuk itu 

pemimpin dan perangkat adat harus saling bersinergi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Memahami hal tersebut lembaga adat sangat berperanan penting 

dalam suatu daerah dan  memaksimalkan perannya agar dapat membantu 

penyelelenngaaraan pemerintahan. 

 

 

 

 
       2Tribunnews, tak bisa jadi raja gowa kini adnan sah jadi somba Gowa, Diakses 20/2/21 
Pukul 23.00 Wita 
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B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok masalah  

dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana peranan lembaga adat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa perspektif Siyasah 

Syar’iyyah.. Untuk membahas lebih jauh masalah tersebut, maka penyusun skripsi 

ini  merumuskan masalah, maka sub-masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah tugas utama yang harus dilaksanakan oleh lembaga adat 

daerah dalam menyelenggarakan tugas pembantuan kepada Pemerintah 

Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimanakah pandangan siyasah Syar’iyyah mengenai lembaga adat di 

Kabupaten Gowa ? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

  Skrispi ini berjudul “Peranan lembaga adat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Kabupaten Gowa perspektif siyasah Syar’iyyah”. 

Adapun focus penelitian ini adalah tugas utama lembaga adat dalam 

membantu pemerintah dalam peyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten 

Gowa. 

Adapun deskripsi focus yaitu :  

  Lembaga adat merupakan suatu badan organisasi yang mana memilki 

peran serta fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat 

agar dapat terbendungnya sebuah aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan 

disuatu daerah. Lembaga adat yang berada di Kabupaten Gowa diatur dalam 

Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya 
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Daerah, dimana lembaga adat tersebut sampai sekarang masih sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan tentunya memiliki berbagai 

tugas pokok dalam mmebantu pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Kabupaten Gowa. 

D. Kajian Penelian Terdahulu 

 Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang 

diangkat penuis yaitu : 

1. Anjelina Markus dkk, dalam jurnal nya yang membahas,  Peranan Lembaga 

Adat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban masyarakat dii Desa 

Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan 

Sangihe , jurnal ilmu pemetintahan Vol 1 No.1 Tahun 2018. 

  Pembahasan dalam jurnal ini membahas peran lemabaga adat 

dalam menjaga keamanan di Desa Salurang. Hasil penelitian tersebut diatas 

menunjukka bahwa peran dari lembaga adat yang ada di Desa Salurung 

sudah cukup baik dalam memberikan perasaan yang bebas dari gangguan 

secara psikis maupun fisik, namun demikian lembaga hanya perlu 

melakukan pola perubahan pendekatan kepada kaum milenial kepada 

masyarakat terlebih khusus bagi kaum Muda yang ada di Desa salurang 

yang perlahan mulai terkontaminasi dengan budaya luar yang juga 

walaupun pelan tapi pasti  meninggalkan adat dan budaya daerah salurang, 

peranan yang dimaksud adalah bagaimana lembaga adat mampu 

meyakinkan kepada penduduk yang ada di Desa salurang bahwa dalam 

menjalankan segala aktifitas diberikan semacam suatu kepastian akan 
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realitas yang di jalani. Hal ini tentunya dapat tercipta dengan 

memanfaatkan yang meyakini bahwa ketua dan anggota  LAD memiliki 

nilai-nilai spiritual yang tinggi dalam kehidupan mereka, sehingga mampu 

mempengaruhi sikap mental terdalam dari masyarakat  itu sendiri hal ini 

tentunya sangat berpengaruh positif. Penelitian ini   memiliki kesamaan 

dalam hal bagaimana peranan lembaga adat disuatu daerah. Sedangkan 

yang membedakan, penelitian sebelumnya  lebih membahas peranan 

lembaga adat secara terkhusus, yakni peranan dalam menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat di Desa Salurang, sedangkan dalam penelitian 

ini akan membahas pemerintah Kabupaten Gowa dengan lembaga adat 

serta peranan lembaga adat di kabupaten Gowa dalam penyelengaraan 

pemerintahan.  

2.  Muh.Shujahri AM, dalam jurnal-nya yang membahas tentang Konflik 

Pemerintah Daerah dengan Kelompok Adat: Study Kasus Peraturan 

Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan  Daerah Kabupaten Gowa Tahun 

2016 Jurnal ilmu pemerintahan Vol.6, No.2, 2016.  

  Pembahasan dalam jurnal Muh. Shujahri AM membahas konflik 

politik antara Pemerintah Daerah kabupaten Gowa yang diwakili oleh 

Bupati Adnan Yasin Limpo dengan keluarga Kerajaan Gowa oleh Andi 

Maddusila pasca ditetapkanya Perda Penataan Lembaga Adat dan 

Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Dalam jurnal ini 

dikemukakan bahwa konflik terjadi, karena Perda LAD memengaruhi 

jejaring kekuasaan kelompok Kerajaan Gowa,  yakni perubahan akses 
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properti pihak Kerajaan Gowa, seperi istana Balla Lompoa  dan lahan adat 

serta menciftakan perubahan jejaring struktur lembaga adat baru. 

Disamping itu peneliti dalam jurnal ini juga menyimpulkan bahwa perda 

LAD ini merupakan babak akhir dari konflik-konflik antara Klan Limpo 

dengan Klan Andi Madusila. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam 

melihat polemik yang terjadi sebelum di sahkan-nya sebuah Perda, 

sementara yang membedakan, penelitian sebelumnya lebih membahas 

konflik politik yang terjadi sedangkan penelitian ini lebih kepada 

pembahasan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan 

lembaga adat serta peranan dari lembaga adat di Kabupaten Gowa . 

3. Kamaruddin dalam jurnalnya yang membahas tentang: Model Penyelsaiaan 

Konflik Di lembaga Adat, jurnal ilmu hukum, Vol 21, Nomor, Tahun 2013. 

   Jurnal Kamaruddin ini membahas munculnya klaim yang 

menyatakan bahwa praktek penyelsaian konflik yang dilakukan oleh 

lembaga adat adalah mediasi tetapi pada tataran realitasnya menunjukkan 

ada perbedaan dalam prinsip dan prosedur yang selama ini dilakukan. 

Maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam 

konflik yang sering terjadi dalam masyarakat aceh dan melihat pola 

kerjasama yang dilakukan lembaga adat dalam menyelsaikan konflik serta 

siapakah diantara mereka yang lebih dominan dalam penyelsaian konflik. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diketahui bahwa 

lembaga adat telah melaksnakan peran yang sangat signifikan dalam 

menyelsaikan konflik dikalangan masyarakat Aceh. Penelitian ini memiliki 
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persamaan mengenai pembahasan Lembaga Adat. Sedangkan perbedaan 

mendasarnya  ialah, dalam jurnal ini menyebutkan bahwa lembaga adat 

sebagai mediasi dalam menyelsaikan konflik yang terjadi di daerah 

tersebut,s edangkan  dalam penelitian ini lebih membahas bagaimana peran 

lembaga adat di kabupaten Gowa dalam penyelengaraan pemerintahan. 

4. Tulisan dari Andi Zakaria dalam jurnalnya yang membahas tentang 

pengawasan Dalam Peraturan Daerah, jurnal ilmu hukum, Vol 3, Nomor 2, 

Tahun 2014. 

  Penelitian Andi Zarkasi mecakup tentang permaslahan terhadap 

Perda karena setiap daerah memiliki Otonomi luas sehingga tidaklah berarti 

daerah tersebut bebas melaksanakan kewenanganya,sehingga tetap 

dilakukan pengawasan dari pemerintah ,sebagaimana pendapat dari Bagir 

Manan : Pengawasan ( toezicht,supervision) adalah  usnur yang tidak dapat 

dipisahkan dari kebebasan berotonomi.Antara suatu kebebasan dan 

kemandirian berotonomi disuatu pihak lain,sebab hal ini merupakan dua 

sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem 

otonomi (desentralisasi).Kemandirian dan kebebasan dalam berotonomi 

dapat dipandang sebagai pengawasan atau kendali terhadap suatu 

kecenderungan desentralisasi yang berlebihan.Sebaliknya begitu pula 

dengan pengawasan yang merupakan kendali terhadap desentralisasi  yang 

berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa suatu sistem pengawasan didalamnya. 

Pengawasan yang dimaksud merupakan pengawasan pleh pemerintah 

terhadap peraturan Daerah. Dalam hal ini penelitian ini memiliki kesamaan 
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dalam hal pengawasan pemerintah oleh Perda LAD di Kabupaten Gowa 

serta permasalahan terkait Perda. Sedangkan yang membedakan penelitian 

sebelumnya lebih berfokus pada masalah perda-nya sementara dalam 

penelitian penyusun membahas peranan lembaga adat dalam membantu 

pemerintah di Kabupaten Gowa . 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Disahkannya Perda Lembaga Adat Gowa, yang dimana lembaga adat 

memiliki peranan dalam membantu pemerintah dan sebagai mitra dalam 

memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat disuatu 

wilayah. Dari itu peneliti tertarik untuk meneliti peranan lembaga adat daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa dalam persfektif 

siyasah Syar’iyyah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui tugas utama yang harus dilaksanakan lembaga Adat 

daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan kepada pemerintah 

kabupaten Gowa 

b. Untuk mengetahui pandangan Siyasah Syar’iyyah mengenai Lembaga Adat 

di Kabupaten Gowa  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan secara toeritis 

Yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk 

mengetahui perana lembaga  lembaga adat  serta  permasalahan yang ada 
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dalam hukum Islam tehadap peranan lembaga adat dalam penyelenggaraan 

tugas pembantuan pemerintahan di Kabupaten Gowa. 

b. Kegunaan praktisnya  

Yaitu untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan penyusun, guna 

memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian studi di Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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     BAB II 

TINJAUN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Pemerintah 

1. Pengertian pemerintah 

  Pemerintah atau goverment dalam Bahasa Indonesia berarati pengarahan 

dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah 

negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau 

badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, 

dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya 

adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan 

kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah 

satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk 

mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang 

menyangkut kekuasaan paksaannya.1 Jadi, Khīlafah atau pemerintah hadir 

sebagai organisasi tertinggi dalam suatu wilayah tertentu untuk memakmurkan 

setiap yang ada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. 2 

 Di Negara Republik Indonesia , berdasarkan Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

a. Pemerintah pusat  

 Pemerintah pusat adalah sistem kepemerintahan yang mengatur tentang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat (negara) yang dipimpin oleh 

Presiden Dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Dimana sebagai 

lembaga legislatif pemerintah pusat dan DPR dan MPR. Pemerintahan ini 

 
       1Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, (Jakarta: Refika Aditama, 2010 ), 
h.11.  

2Daniati,Hisbullah, Tinjaun Hukum Islam Terhadap PeranPemerintah Dalam 
Pendayagunaan Minyak bumi, Vol.3, No.1,2021,h.5, http://uin-alauddin.ac.id (Diakses melalui 
internet pada tanggal 19 April 2021) 

 

http://uin-alauddin.ac.id/
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bekedudukan di ibu kota Negara Indonesia. Artinya pemerintah pusat akan 

membawahi\mengatur semua peraturan pemerintah daerah.3 Pemerintah pusat 

mempunyai kewenangan untuk membuat pengaturan dalam bentuk Norma, 

standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dijadikan acuan bagi 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut; berwenang 

melakukn monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap pemerintaha daerah, 

dan berwenang untuk melakukan urusan pemerintahan yang berskala nasional 

(lintas provinsi) atau internasional (lintas negara).4Di dalam  undang-undang 

yang bersangkutan hal ini termaktub dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 2014 

dalam ayat (1) dan (2) sebagai berikut: 

1) Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) berwenang 

untuk : 

a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka 

penyelenggaraan Urusan pemerintahan; dan  

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang mejadi keweanangan 

Daerah. 

2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

 

 
3https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-

beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda?page=all , (diakses pada hari minggu tanggal 22 
februari 2021) 

4Naskah Akademik RUU tentang Pemerintahan Daerah, Kementrian Dalam Negeri 
Republik Indonesia,2011, dikutip dari www.rumahpemilu.com, diakses tanggal 28 februari 2021. 

http://www.rumahpemilu.com/
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b. Pemerintah daerah  

 Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua 

kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama 

dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin 

terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai 

usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.5 Pemerintah daerah 

merupakan pengelolah manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki 

tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas 

pelaksaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah juga juga harus 

mempertangungg jawabkan kepada masyarakat setempat. 

 Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan. Dimana Pemerintah daerah ini merujuk pada 

otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara 

dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi 

atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu kemudian  dibagi lagi atas 

daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, 

dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 

undang-undang. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaann urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, Setiap pemerintah 

daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. 

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah 

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang 

wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten 

disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan 

 
       5http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html 
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wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. 

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan 

laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

masyarakat. 

  Dalam suatu pemerintahan daerah/ Kabupaten dikenal kepala daerah yang  

dimana memiliki tugas  untuk memimpin daerah tersebut menjadi lebih baik, 

dimana kepala daerah tersebut sering di istilahkan sebagai Bupati. Mengenai 

hal tersebut maka dapat dijelaskan secara rinci mengenai kepala 

Daerah/Bupati sebagai berikut. 

1). Pengertian Bupati /Kepala Daerah 

  Bupati  adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten 

Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah 

kotamadya. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai 

politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.6 

 Seorang Bupati atau kepala  daerah adalah seorang pemimpin dalam suatu 

daerah yang dalam hal ini bupati dapat dikatakan orang yang mempunyai 

pengikut atau pendukung sebab kapasitasnya yang bertugas menjalankan 

suatu pemerintahan demi melayani masyarakat. 

  Keberadaan seorang Bupati atau kepala daerah diatur dalam pasal 

59 undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa: 

a. Setiap dipimpin oleh kepala daerah maka disebut sebagai kepala 

daerah 

 
6https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati, (diakses dari internet pada tanggal  22 februari 

2021). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
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b. Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk 

provinsi disebut Gubernur ,untuk kabuptaen disebut Bupati,dan untuk 

kota disebut walikota. 

2). Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah /Bupati 

  Kepala Daerah  mempunyai tugas dalam menyelenggarkan 

pemerintahan,kemasyarakatan serta pembangunan .Tugas dari kepala 

daerah atau bupati diatur dalam undang-undang No.23 tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditettapkan bersama DPRd 

b. Mengajukan rencana Peraturan Daerah (Perda) 

c. Menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan 

bersama DPRD 

d. Menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang 

APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditettapkan 

bersama,rancangan perda tentang perubahan APBD,dan rancangan 

tentang pertanggung jawaban dari pelaksanaan APBD kepada DPRD 

untuk dibahas bersama. 

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah  

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,juga dapat 

menunjuk kuasa hukum yang dapat mewakilinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah (wakil Bupati)  

h. Melaksanakan tugas danwewenang  lainya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

  Adapun kewajiban Kepala Daerah  yang terdapat dalam Undang-

Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dalam Pasal 67 

adalah sebagai berikut : 
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a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,serta pula 

memoertahankan dan memelihara keutuhan Neagar Kesatuan Republik 

Indonesia. 

b. Menaati seluruh bentuk ketentuan peraturan Perundang-undangan 

c. Mengembangkan Etika dan norma dalam melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut. 

d. Menenrapkan Prinsip dari tata pemerintahan yang bersih dan baik 

e. Melaksanakan program strategis nasioanal  

f. Menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh Instansi Vertikal di 

daerah dan semua perangkat Daerah. 

 Selain kewajiban diatas, pada pasal 69 Undang-Undang  No.23 Tahun 

2014, kepala daerah juga berkewajiban dalam : 

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

laporan keterangan pertanggung jawaban. 

b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimakksud pada 

ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah daerah.  

 Seoarng Bupati atau kepala Daerah dalam menjalankan otonomi 

daerah tersebut tentunya harus ada yang namanya tugas dan kewajiban 

lainya bukan hanya yang terdapat dalam aturan perundang-undangan 

saja,seperti halnya keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi ikut 

ditentukan oleh kemampuan dari kepala daerah dalam 

membimbing,mengarahkan,dan mengendalikan kegiatan organisasi kearah 

pencapaian tujuan.Demikian pentinya peranan seoarang pemimpin dalam 

organisasi,sehingga sering dikatakan  bahwa “Pemimpin adalah sarana 

pencapain tujun “ 

  Walaupun tugas kepala daerah atau bupati cukup kompleks dan 

sangat diwarnai oleh karakteristik organisasi,namun perlu diketahui 

terdapat tugas dan fungsi seorang Kepala Daerah yang bersifat universal 
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,beberapa hal yang selalu dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi 

yaitu,mengambil kebijaksanaa organisasi,menentukan arah dan pelaksaan 

suatu kebijakan,menyelsaikan suatu masalah dalam organisasasi 

pemerintah,mengevaluas tujuan organisasi dengan mengantisipasikan 

segala perunahan-perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat,serta 

mengkordinasikan unit-unit kerja dan mengambil suatu keputusan 

  Berhubung Kabupaten/kota adalah suatu sub sistem dari sistem 

pemerintahan Nasioanal maka seorang Bupati atau kepala daerah 

mempunyai tugas dan fungsi utama yang dalam hal ini beracu pada Garis-

Garis Brsar Haluan Negara (GBHN),yaitu terwujudnya masyarakat maju 

yang adil dn makmur materi serta spiritual yang berdasarkan 

pancasila.Dalam mewujudkan tujuan tersebut,maka tugas dan fungsi 

seorang Kepala Daerah telah diataur dengan peraturan pelaksanaan,yang 

apabila di identifikasi,maka terdapat 2 (dua) kriteria dari tugas dan 

kewajiban seorang Kepala Daerah (bupati) sebagai berikut: 

a). Tugas administrasi/manajerial 

 Tugas Admnistrasi/manajerial merupaka tugas yang dilakukan oleh 

seorang kepala daerah (bupati) dalam merencanakan, mengorganisir, 

menggerkan, mengarahkan, dan mengendalikan serta mengawasi jalanya 

organisasi kearah pencapaian tujuan seuatu organisasi.Tugas tersebut 

termasuk kordinasi atas kegiatan instansi-instansi vertikal dengan dinas-

dinas atau badan daerah; mengusahakan terus menerus agar semua 

peraturan perundangan dan peraturan Daerah dijelaskan untuk instansi 

pemerintahan serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu dan 

mengambil segala bentuk tindakan yang dalam hal ini dianggap perlu 

serta melakssnakan segala tugas pemerintahan yang diberikan 

kepadanya.Mengambil keptusan mengenai masalah yang beragam di 

setiap lokasi yang berlainan,dengan kondisi yang beragam,memberikan 

penjelasan pada sidang DPRD, konsultasi dengan pimpinan,komisi-
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komisi, fraksi dan anggota DPRD,rapat staf yang dilakukan secara 

periodik, rapat kordinasi dan pertemuan konsultatif dengan unsur-unsur 

pimpinan daerah. 

 Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 tahub 1999 bahwa 

kewajiban seoarng kepala daerah ,yaitu mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu 

cita-cita dari Proklamasi Kemerdekaan, memegang teguh pancasila dan 

Undang Dasar 1945, menghormati kedaulatan rakyat, menegakkan 

seluruh peraturan perundang-undangan, meningkatkan taraf 

kesejahteraan rakyat,memelihara ketentraman dan ketertiban 

masyarakat,serta mengajukan Rancangan peraturan Daerah dan 

menetapkanya sebagai suatu peraturan daerah bersama DPRD. 

    b).Tugas menejer publik 

 Sebagai seoarang meneger publik ,Kepala Daerah/Bupati  

mempunyai tugas mneggerakan partisipasi masyarakat ,membimbing 

serta membina kehidupan masyarakat,sehingga masyarakat dapat ikut 

serta secara aktif dalam pembangunan. Secara Operasional tugas Kepala 

daerah tersebut berbentuk pembinaann ketentraman dan ketertiban di 

wilayahnya, agar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, serta 

ikut dalam menyelenggarakan pemerintahan umum;setiap saat menerima 

tamu dari berbagai lapisan masyarakat,mengujungi daerah dalam 

wilayahnya, menjadi penasehat,pembina dan ketua kehormatan dari 

berbagai organisasi; menampung, menjelaskan masalah, mengayomi 

warga masyarakat di daerahnya; serta menajaga keselarasan dan 

keseimbangan kepentingan antara seluruh berbagai lapisan masyarakat 

dan golongan di daerahnya.7 

 
 

7J. Kaloh,Kepemimpinan Kepala Daerah,(Jakarta, Sinar Grafika,2009),h.15-17. 
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B. Tinjauan Umum Lembaga Adat 

1. Pengertian lembaga adat 

 Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh 

suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta 

kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta 

menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat. Kemudian yang dimaksud 

dengan lembaga adat tentang lembaga adat ialah lembaga kemasyarakatan yang 

dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam 

memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat 

mendukung pembangunan.8 

 Lembaga adat merupakan wadah atau sebuah organisasi yang memiliki 

peran serta fungsi dalam hal tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat 

dari suatu daerah dengan tujuan agar terbendungnya aspirasi masyarakat terhadap 

pemerintahan. 

 Lembaga adat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk 

dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan atas 

harta kekayaan di  dalam suatu wilayah hukum adat tersebut.Lembaga adat berhak 

dan berwenang dalam mengatur ,mengurus,dan menyelsaikan berbagai 

permasalahan kehidupan mesyarakat yang bekaitan dengan adat istiadat dan 

hukum adat yang berlaku.9 Kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis 

mempunya batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial 

yang berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan 

hak asal usul. 

 Pada dasarnya hal yang memebedakan suatu daerah dengan daerah adat 

hanyalah pelaksanaan peraturan yang menyangkut pelestarian masyarakat 

adat,kedamaian kesejahteraan dan peraturan pelaksanaan pemerintahan yang 

 
8https://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id/first/artikel/13, (diakses pada  hari senin 

tanggal 22 februari 2021). 
9Fuman Sujadi,dkk,Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan 

Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa,(Jakarta:Bee Media Pustaka,2016),h.309. 

https://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id/first/artikel/13
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berdasarkan tatanan aslinya. Desa dengan desa adat saat ini memiliki perlakuan 

yang sama dari pemerintah tanpa ada pembedaan dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan desa dalam rangka memajukan desa atau daerah, melakukan 

perubahan desa, serta memberikan pembinaan terhadap masyarakat setempat. 

 Keberadaan hukum adat yang berlaku disuatu desa atau daerah dapat 

membantu aparatur dapat menjalankan sistem pemerintahan yang ada, lahirnya 

hukum adat yang keputusan-keputusanya berasal dari ketua adat dalam 

menyelsaikan berbagai sengketa yang ada dinsuatu daerah atau desa,yang tidak 

bertentangan dengan keyakinan rakyat juga suatu hukum yang berlaku. Adat 

adalah suatu budaya yang telah berkembang disuatu daerah dimana didalmnya 

terdapat masyarakat adat yang ikut serta berperan dalam malaksanakan tatanan 

hukum adat didaerah tersebut. Adat setiap daerah diartikan sebagai adat yang 

memiliki ciri khas yang ada pada wilayah tersebut. Suatu adat tidak lepas dari 

pola kegiatan masyarakat. Keragaman adat daerah tergantung pada faktor 

geografisnya. Semakin besar wilayahnya, maka makin komplit perbedaan adat 

satu sama lainnya.10 Masyarakat hukum adat seringkali juga disebut sebagai “ 

masyarakat tradsional” atau the indigeneus people , sedangkan dalam kehidupan 

sehari-hari dikenal dengan istilah”masyarakat adat” 

2. Pengertian masyarakat adat  

 Masyarakat adat dalah sebuah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul 

leluhur secara turun termurun disuatu wilayah adat, yang dimana masyarakat adat  

memiliki kedaulatan atas tanah serta kekayaan alam, kehidupan sosial 

budaya,yang diatur oleh hukum adat serta lembaga adat yang mengelola 

keberlangsunan kehidupan masyarakat.11 

 Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya 

disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota 
 

10 Drs. H. Munir Salim,MH, Adat Sebagai Wadah Perekat untuk Mempertahankan 
Persatuan RI, vo.3, No.1, 2016,h.3, http://uin-alauddin.ac.id , (Diakses melalui internet pada 
tanggal 10April 2021) 

11Jhon Ratei Alfri Sandi,Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat dayak Dalam 
Pusaran Politik,(Banten: An1mage,2019),h.26. 

http://uin-alauddin.ac.id/
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masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat 

secara teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) dan faktor Teritorial 

(wilayah)12 begitu pula dengan aturan atau hukum yang beraku di masyarakat adat 

dimana hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarat adat  merupakan suatu  

aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi 

saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat atau 

bangsa Indonesia yang melahirkan system hukum dengan dasar alam 

pikiran.13Adapun Sifat hukum Adat adalah tradiosional dengan berpangkal pada 

kehendak nenek moyang. Tolak ukur keinginan yang akan dilakukan oleh 

manusia adalah kehendak suci dari nenek moyang14 

Masyarakat adat mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan 

saling bahu-membahu dalam segala hal. Hubungan kedekatan dalam kekerabatan 

ini dapat dilihat dari corak hidup masyarakat yang sangat mengutakamakan 

kepentingan sosial dibanding individual.15 Masyarakat Adat di berbagai wilayah di 

kepulauan nusantara memiliki banyak sekali  ragam karakter salah satu 

diantaranya,sebagian masyarakat adat memiliki lembaga adat dengan mekanisme 

kelembagaan yang sangat rumit,sebagian lainya malah sebaliknya, mekanisme 

kelembagaanya yang sederhana.Tidak hanya itu saja ada pula masyarakat adat 

yang mengembangkan mekanisme kelembagaan adat yang bersifat faudal serta 

didominasi oleh laki-laki dan budaya yang angat mengedepankan laki-

laki,adapula masyarakat adat yang sangat identik dengan karakter egaliter yang 

memberikan peluang serta ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam 

pengambilan suatu keputusan.Dari macam ragam karakter masyarakat adat disini 

 
12 Arto Oktavianto, dkk, Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro, 

Vol.7,No.2,2020,h.8. http//journal.uin-alauddin.ac.id (Diakses melalui internet pada tanggal 10 
mei 2021) 

13 Andi Safriani, Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Vol.5, 
No.2,2018,h.5. http://uin-alauddin.ac.id (Diakses melalui internet pada tanggal 20 April 2021) 

14 Ahmad Tahali, Hukum Adat Di Nusantara Indonesia, Vol.5,No.1,2018.h.6 . http://uin-
alauddin.ac.id (Diakses melalui internet pada tanggal 20 April 2021) 

 
15 Yuldiana Zesa Azis, Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi, 

Vol.2, No.2, 2017,h 2,  http://uin-alauddin.ac.id (Diakses melalui internet pada tanggal 10 April 
2021) 

http://uin-alauddin.ac.id/
http://uin-alauddin.ac.id/
http://uin-alauddin.ac.id/
http://uin-alauddin.ac.id/
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kita bisa melihat bahwa masing-masing kelompok memiliki dinamika tersendiri 

dengan endapan sejarah yang berbeda-beda antara satu sama lainya, wilayah 

hidup dari masyarakat adat juga sangat beragam mulai dari pegunungan, lembah, 

padang rumput, hinga daerah pesisir dan pulau-pulai kecil. Kebiasaan yang 

dilakukan anggota kelompok masyarakat Adat, baik Desa, wilayah Perkotaan / 

Kabupaten maupun Provinsi dan Negara sebagai tradisi leluhur nenek moyangnya 

secara turun-temurun yang diramu dalam suatu bingkai Adat Istiadat yang 

mengait dan mengikat16 

3. Ciri-ciri  umum masyarakat adat/tradisional 

  Masyarakat adat juga sering disebut sebagai masyarakat 

tradisonal.Masyarakat tradisional ialah masyarakat dengan orientasi pola 

kehidupan tradisional yang tinggal dan hidup didesa. Dalam hal ini akan 

dikemukakan ciri-ciri umum dari masyarakat adat : 

a. Hubungan masyarakat desa dengan tanah sangatlah erat; 

b. Sikap hidup dan tingkah laku masyarakat adat yang magis religius; 

c. Adanya Kehidupan gotong royong yang sangat tinggi yang dimiliki 

masyarakat adat dibanding masyarakat biasa; 

d. Masyarakat adat sangat memgang tradsisi dengan kuat; 

e. Masyarakat adat sangat menghormati para sesepuh; 

f. Masyarakat adat memiliki kepercayaan pada pemimpin lokal dan 

tradisional; 

g. Organisasi masyarakat adat sangat relatif statis; 

h. Tingginya nilai-nilai sosial yang dimiliki masyarakat adat.17 

  Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat kita simpulkan bahwa masyarakat 

adat dalam melangsungkan kehidupanya itu berdasarkan pada cara-cara atau 

 
16 H. Munir Salim, Adat Sebagai Bedaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi 

Adat Kedepan, Vol.5, No.2,2016, h.10, http://uin-alauddin.ac.id ,(Diakses melalui internet pada 
tanggal 12 April 2021) 

 
17Jhon Ratei Alfri Sandi,Lembaga Adat Dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Dalam 

Pusaran Politik,h.27. 

http://uin-alauddin.ac.id/
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kebiasaan lama yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Masyarakat adat dalam 

keseharianya tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah 

dipegangnya sejak dahulu,meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari 

kehidupanya, hal ini dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat dan 

untuk menciftakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan 

lingkungan hidup di sekitarnya. Untuk menjaga dan memelihara aturan-aturan 

adat terhadap anak keturunan/anggota masyarakat adat, maka secara 

berkesinambungan sedini mungkin aturan adat dan unsur yang terkandung dalam 

adat harus di tanamkan kepada setiap generasi pelanjutnya. Unsur-unsur dari 

hukum adat adalah sebagai berikut:  

a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat 

b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis 

c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral 

d.  Adanya keputusan kepala adat 

e.  Adanya sanksi/ akibat hukum 

f. Tidak tertulis  

g. Ditaati dalam masyarakat18 

 

4. Hak-hak masyarakat hukum adat 

  Hak-hak masyarakat adat ada atau tidaknya  dapat ditunjukkan dengan 

adanya bentuk-bentuk hak ulayat pada beberapa komunitas masyarakat adat 

tertentu.Hak ulayat masyarakat adat tertentu terkait dengan beberapa persyaratan 

di antaranya: 

a. Adanya masyarakat hukum adat yang sudah memenuhi ciri-ciri 

tertentu sebgai subjek hak ulayat, 

 
18 H. Munir Salim, Adat Reach Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum 

Positif Di Indonesia, Vol.4, No.1, 2015,h .7, http://uin-alauddin.ac.id (Diakses melalui internet 
pada tanggal 8 April 2021) 

 

http://uin-alauddin.ac.id/
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b. Adanya wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai 

labensraum(ruang hidup) yang dallam hal ini metupakan suatu objek 

dari hak ulayat. 

c. Adanya kewenangan dari masyarakat hukum adat untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumer daya alam, 

serta perbuatan-perbuatan hukum lainya.19 

5. Objek masyarakat adat  

a. Subjek hak masyarakat adat terdapat pada wilayah adatnya (hak 

ulayat) dalam perundang-undangan nasional yang digunakan adalah  

masyarakat hukum adat. 

b. Masyarakat hukum adat dan hukum adat di indonesia ialah 

masyarakat atas kesamaan wilayah dan keturunan sehingga terdapat 

beberapa bentuk keberagaman masyarakat adat dari suatu tempat ke 

tempat lainya . 

c. Objek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak Ulayat) ialah 

tanah,air,tumbuh-tumbuhan serta binatang,seadngkan dalam undang-

undang Braja Nanti Kerajaan Kutai Ketatanegara secara jelas dalam 

undang-undang ini dikatakan termasuk mineral sebagai suatu hak 

adat. 

d. Wilayah adat mempunya batas-batas yang jelas baik secara faktual 

maupun simbolis. 

e. Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah 

apakah transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan serta 

kelembagaan adatnya.20 

6. Sejarah Lembaga Adat Daerah di kabupaten Gowa 

 Sejak abad ke 13 Masehi,kerajaan Gowa berhasil mengukirkan sejarah 

sebagai salah satu kerajaan maritin terbesar di wilayah timur Nusantara. Kejayaan 

 
19Jhon Ratei Alfri Sandi,Lembaga Adat Dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Dalam 

Pusaran Politik,h.29. 
20Jhon Ratei Alfi Sandi,Lembaga Adat Dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Dalam 

Pusaran Politik,(Bantaen; An1mage,2019),h.30. 
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ini jugalah yang membawa romantisme masyarakat Gowa merancang Perda 

penataan lembaga adat dan kebudayaan daerah. 

 Sebelum munculnya Perda LAD, Kabupaten Gowa telah lebih dulu 

memiliki  Andi Madusila sebagai raja tidak diakui oleh pemerintah daerah. 

Berbagai polemik tentang status raja Andi Madusila bermunculan hingga 

akhirnya muncul Perda LAD untuk menerbitkan permasalahan adat di kabupaten 

Gowa. Dalam struktur kelembagaannya Andi Madusila menunjuk Andi 

Hasanuddin  Sila sebagai sekertaris kerajaan atau biasa disebut sebagai 

PabbicaraButta. Andi  Makmun sebagai ketua dewan adat atau biasa disebut 

dengan BateSalapang dan Andi Baso Mahmud sebagai TumailalangToa. Untuk 

posisi Gallarang.21 

 Lahirnya Perda No.5 tahun 2016 tentang penataan Lembaga Adat dan 

Budaya Daerah (Perda  LAD ) di kabupaten Gowa boleh dikatakan pengulangan 

sejarah dimana negara menghancurkan penguasa tradisional untuk tunduk pada 

kekuasaan negara Modern. Sekalipun tingkatanya berbeda dengan pola yang 

digunakan juga berbeda, akan tetatpi pembersihan sisa-sia kekuasaan aristkrasi 

yang masih bercokol tidak terelakkan hingga hari ini.22 

Struktur Lembaga Adat Andi Madusila 

 

 

 

 

          

 

  

 
21Gallarang adalah penguasah di daerah yang dulunya menjadi daerah pendukung 

kerajaan Gowa 
 
22 Nila Sastrawati,Sombayya ri Gowa :Study atad peraturan Daerah tentang Lembaga 

Adat Daerah Kabupaten Gowa, Vol.7, No.2,2018,h.10. 

Bate Salapang Sombayya 

Tumailalang Toa Pabbicara Butta 

Gallarang Gallarang 
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Setelah pelantikan sebagai Sombayya Bupati Gowa dalam hal ini juga 
langsung membentuk struktur  Lembaga Adat. Dalam Perda LAD disebutkan 
pada Bab  Bab III tentang susunan organisasi lembaga Adat Daerah  Kabupaten 
Gowa dala pasal 3 menyebutkan bahwa susunan LAD gowa terdiri dari Ketua  
LAD, diamana ketua LAD adalah Bupati Gowa yang selanjutnya disebut 
menjalankan fungsi Sombayya. Selanjutnya struktur Lembaga Adat daerah ini 
diderivasi dalam bentuk Wakil Ketua I  dijabad   Wakil Bupati Gowa Abdul rauf 
Malagani selanjutnya disebut  Tumailalang I,Wakil Ketua II adalah seorang unsur 
anak keturunan Raja Gowa yang disebut Tumailalang II yang dalam hal ini 
diwakili oleh Andi Kumala Idjo yang juga merupakan Adik kandung Andi 
Madusila,Wakil ketua III adalah salah satu unsur ketua dari Dewan Adat 
Batesalapang yang disebut Tumailalang III, Wakil ketua IV adalah salah satu 
unsur ketua dari Paccalayya ri Gowa yang disebut Tumailalang IV dan terakhir 
adalah Tumailalang V yang dijabat Sekertaris Daerah Kabupaten Gowa H. 
Muchlis yang disebut Tumailalang Lalo . Seementara untuk susunan organiasasi 
LAD kecamatan diketuai oleh masing-masing camat yang disebut sebgagai 
Gallarang yang berjumlah 18 Gallarang,sedang susunan Organisasi di tingkat 
Desa/kelurahan disebut Jannang/Matowa, Susunang LAD ini diatur dalam 
peraturan Bupati Gowa.23 

Struktur Lembaga Adat Daerah Gowa setelah Perda  Lembaga Adat 
Daerah, oleh Bupati Gowa 

 

  

 
23 Muh.Shujahri AM, Jurnal Global dan Policy Vol.6, No 2 Juli –Desember 2018 

Sombayya/Bupati 

Tumailalang  
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 Perda LAD tetap mengakomodasi keluarga kerajaan untuk masuk ke 

struktur lembaga adat yang baru saat ini dengan posisi sebagai Tumailalang II. 

Dengan hadirnya adik kandung  dari Andi Madusila yaitu Andi Kumala di 

struktur lembaga adat yang sebagai Tumailalang II maka hal ini dapat 

memudahkan sunegritas antara pihak pemerintah dengan keluarga kerajaan. Andi 

Kumala dipilih menjadi pewakilan dari keluarga di lembaga adat dikarenakan 

Andi kumala mampu bersinergi dengan pihak pemerintah, mengingati Andi 

Kumala juga merupakan salah satu camat di Gowa yaitu di kecamatan Somba 

Opu  pemerintah dan keluarga kerajaan.24 

C. Adat Dalam Siyasah Syar’iyyah 

1. Pengertian Siyasah Syar’iyyah 

 Kata Siyasah  secara etimologi,berasal dari kata sasa-yasusu-siyasah yang 

berarti mengurus, mengatur, dan memerintah.  Dapat diartikan juga pemerintahan 

dan politik atau membuat kebijakan serta mengambil sebuah keputusan.25 

Sedangkan secara terminologi, Siyasah disini dapat didefinisikan oleh para yuris 

islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn’Aqil, “Siyasah dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan yang dapat membawa rakyat agar bisa lebih dekat dengan kemaslahatan 

dan lebih jauh dari kemudharatan, meskipun Rasulullah tidak menyampaikanya 

dan Allah SWT-pun tidak menurunkan wahyu untuk mengatur hal tesebut”26 kata 

siyasah disini terdapat macam-macam perbedaan menurut pendapat dikalangan 

para ahli hukum Islam diantaranya yaitu pertama, Ibnu Manzhur, seorang ahli 

bahasa bahasa dari mesir, menurut beliau Siyasah adalah mengatur sesuatu 

dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul Wahab Khallaf, 

menurut beliau  definisi dari siyasah syariah ialah sebagai suatu undang-undang 

yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta pula untuk 

mengatur berbagai hal. Kemudian ketiga, datang dari Abdulrahman, dimana 

 
24Muh.Shujahri AM, Jurnal Global dan Policy Vol.6, No 2 Juli –Desember 2018 
25 Usman Jafar, Fiqih Siyasah Telaah Atas Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran 

ketatanegaraan Islam ,(Cet. 1. Makassar : Alauddin University Press ,2013), h.9. 
26Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, 

(Erlangga : PT.Glora Aksara Pratama, 2008),h.9.  
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beliau beranggapan bahwa siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga 

pelakasanaan administrasi dan juga untuk mengatur segala hubungan luar dengan 

negara lain.27 

 Kata Syar’iyyah bisa disebut juga syariat, Secara etimologis (bahasa), 

sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah “jalan tempat  

keluarnya sumber air atau jalan yang dilalui air terjun.28 yang selanjutnya oleh 

orang-orang Arab diartikan sebagai  at-thariqah al-mustaqimah, yaitu sebuah jalan 

yang lurus yang harus di ikuti oleh umat islam.29sedangkan secara terminologis  

(istilah), Syar’iyyah diartikan sebagai hukum atau aturan yang disyariatkan oleh 

Allah kepada hamba-Nya untuk di ikuti. Ulama-ulama islam juga mendefinisikan 

pengetian dari syariat atau syar’iyyah yaitu suatu peraturan yang ditetapkan  oleh 

Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubunganya dengan 

Tuhanya, hubunganya dengan saudaranya sesama muslim, serta hubunganya 

dengan alam semesta. 

  Siyasah syar’iyyah merupakan bagian dari Fiqih Siyasah yang 

memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan undang-undang dalam satu 

negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari syariah itu sendiri.Walaupun 

demikian, tidak semua pandangan pemikir politik islam yang tertuang di dalam 

fiqih siyasah diterapakan serta dilaksanakan oleh suatu pemerintahan ,maka 

dalam hal ini untuk memberi perbedaan anatara keduanya,dapat diaungkapkan 

bahwa fiqh siyasah lebih menjurus pada pemikiran-pemikiran para ulama yang 

bersifat teoritis,sedangkan merujuk pada siyasah syariah lebih menujurus kepada 

hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis serta 

aplikatif, yang bertujuan agar menciftakan kemaslahatan bagi rakyatnya.  

 Siyasah syar’iyah dapat diartikan dengan “ suatu ketentuan kebijaksanaan 

pengurusan mengenai masalah yang berdasarkan Syariat”. Dan Siyasah 

 
27Imam Amsuri Jalani, dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya:IAIN Press, 2011),h.7 
28M.Hasbi As-shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.12. 
29Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga 

Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.5. 
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Syar’iyyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, 

yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara 

termasuk sistem tata negara.30 para mukallaf merumuskan Siyasah Syar’iyah 

sebagai suatu pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang 

menjamin terciptanya kemaslahatan serta terhindarnya kemudaratan bagi 

masyarakat islam, dengan hal tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam 

maupun perinsip-prinsipnya yang umum, meskipun hal itu tidak sejalan dengan 

pendapat para ulama mujtahid. Abdul wahab Khallaf menjelaskan terkait yang 

dimaksud dengan masalah umum dari umat islam ialah segala hal yang 

membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka,baik di dalam bidang 

peradilan, eksekutif, moneter, perundangan, keunagan, masalah dalam negeri 

maupun masalah hubungan internasional.31  Jadi Pada dasarnya inti dari Siyasah 

Syar’iyah adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan 

dan kesatuan bangsa.32 

 Segala bentuk kebijakan dan bentuk peraturan undang-undang yang 

ditetapkan oleh setiap penguasa tersebut wajib dipatuhi dan di ikuti jikalau sesuai 

dengan kemaslahatan dan jiwa syar’at. Hal ini sesuai dengan fiman Allah Swt 

dalam QS.al-Nisa/4:59 

 

ُسْوَل َواُوِلى اْالَْمِر ِمْنُكْمۚ فَِاْن تَنَاَزْعتُ  َ َواَِطْیعُوا الرَّ ا اَِطْیعُوا �ّٰ ْم فِْي َشْيٍء  ٰیٓاَیَُّھا الَِّذْیَن ٰاَمنُْوٓ
ِخِرۗ ٰذِلَك َخْیٌر وَّ  ِ َواْلیَْوِم اْالٰ ُسْوِل اِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُْوَن بِا�ّٰ ِ َوالرَّ ٥۹ - ࣖاَْحَسُن تَأِْوْیًال فَُردُّْوهُ اِلَى �ّٰ  

Terjemahnya: 

“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul 
(Muhammad) serta para Ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

 
30 Nurekasari, Hamzah Hasan, Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Sistem Legislatif 

Sebelum Reformasi, Vol.3, No.1, 2021,h. 4, http://uin-alauddin.ac.id ,(Diakses melalui internet 
pada tanggal 11 April 2021) 

31Wahab Az-Zuhaili ,Usul Fiqh Kuliyat Da’wah Al Islam (Jakarta:Radar Jaya 
Pratama,1997),h.89 

32 Indo Esse, Lomba Sultan,  Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo Di Desa Tosora Abad  
XV- XVII Perspektif Siyasah Syariah,Vol.3,No.1,2021, . http://uin-alauddin.ac.id (Diakses melalui 
internet pada tanggal 10 April 2021) 

http://uin-alauddin.ac.id/
http://uin-alauddin.ac.id/
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kembalikanlah kepada Allah ( Al-Qur’an) dan kepada Rasul (Sunnahnya), 
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu, 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.33  

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa ketaatan yang dimaksud di ayat ini 

mengisyaratkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Baik yang 

diperintahkan oleh Allah SWT secara langsung dalam al-Qur’an maupun yang 

dijelaskan oleh Rasul SAW. Melalui hadits-Nya. Bebeda halnya dengan Ulil amri 

(orang yang di andalkan mengurus umat muslim) yang dimana kita memang wajib 

untuk taat apa yang ditetapkan dan apa yang diperintahkanya, tetapi ada batasan 

ketaatan kita kepada Ulil amri tersebut, yang ditegaskan langsung oleh Rasul 

SAW, bahwa “la tha’ata li makluqin fi ma’shiyati al-khaliq” yang artinya “tidak 

dibenarkan taat kepada seorang mahluk dalam kemaksiatan kepada khaliq” dan 

sebaliknya, jika perintah tersebut tidak mengandung kedurhakaan, maka mereka 

wajib menaatinya, serta ayat ini menekankan bahwa  perlunya mengembalikan 

segala sesuatu kepada Allah SWT, dan rasul SAW, ketika terdapat perbedaan 

pendapat diantara para umat muslim. 34  

 Disamping penjelasan ayat diatas, ada pula hadis yang membahas tentang 

Ulil Amri. Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi Wa 

sallam ia bersabda : 

ي، َوَمْن َعَصى أَِمْیِري َمْن أََطاَعنِْي فَقَْد أََطاَع هللاَ، َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى هللاَ، َوَمْن أََطاَع أَِمْیِري فَقَْد أََطاَعنِ 

َعَصانِي فَ      

Terjemahnya :  

"Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan 
barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, 
barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku ,dan 

 
33Kementrian Agama Republik Indonesia ,Al-Quran dan Terjemahnya,(Surabaya:Halim 

Publishing dan Distributing, 2014), h.87. 
34M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan,Kesan, dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta 

:Lentera Hati, 2009),h.584-588. 
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barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka 
padaku" (HR.Muslim no.1835)35 

 Hadis diatas menjelaskan Hukum mentaati ulil amri adalah wajib (selama 

tidak dalam kemaksiatan) meskipun mereka berbuat zhalim, karena kalau keluar 

dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda 

dibanding dengan kezhaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap 

kezhaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipatgandakan pahala. 

Karena Allah Azza wa Jalla tak akan menguasakan mereka atas diri kita 

melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu 

bergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh 

memohon ampunan, bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan.36 
 Kemudian timbul pertanyaan yakni bagaimana mengatur bahwa suatu 

kebijakan politik yang telah dikeluarkan pemegang kekuasana sudah sesuai 

dengan semngat syariat ? 

 Untuk mengukur hal tersebut,perlu diperhatikan prosedur dan subtansi dari 

kebijakan tersebut. Maka dari  segi pembuatan perundang-undangan, dari segi 

prosedur harus dilakukan dengan cara musyawarah. Adapun dari subtansinya 

harus memenuhi kriteria-kriteria yaitu sebagai berikut : 

a. Sesuai dengan syariat Islam 

b. Tidak bertentangan dengan syariat islam  

c. Melettakan persaman kedudukan manusia di depan hukum maupun di 

depan pemerintahan. 

d. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakanya 

e. Berusaha menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. 

f. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. 

  Jika disimpulkan ,suatu kebijakan politik dalam sebuah negara 

dapat menjadi Siyasah Syar’iyyah apabila sudah sesuai dengan prinsip-

 
35Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraishy Al-Nasaburi,Shahih Muslim, jilid 2 

(Bairut : Dar  Al-Fikr,1988),h.192  
36https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html, 

(diakses dari internet tanggal 5 maret 2021) 

https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html
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prinsip syariat islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling 

asasi.37 

 Siayasah menurut mujtahid ialah suatu urusan-urusan publik yang tidak ada 

dalil qat’i dari Al-Qur’an dan sunnah melainkan ada dalam wilayah kewenangan 

imam kaum muslimin. Kemudian dalam siyasah sering digunakan pendekatan 

qiyas dan muslahat mursalah.Maka sebab itu dasar utama dari Siyasah syar’iyah 

adalah sebuah keyakinan bahwa syariat islam itu diturunkan memang untuk 

kemaslahtan umat manusia di dunia dan diakhirat dengan menegakkan hukum 

yang seadil-adilnya meskipun cara yang akan ditempuhnya tidak ada dalam 

alquran dan sunnah secara jelas.38 

2. Dasar Hukum Siyasah syar’iyyah 

a. Al-Qur’an  

   Al-Qur’an secara bahasa berasal dari kata qara’a-yaqra’u-qira’atan-

qur’anan, yaisi sesuatu yang dibaca  atau bacaan. Sedangkan secara istilah 

merupakan Kalamullah yang diturungkan kepada Nabi Muhammad saw, dan 

sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai 

ibadah.39 

b. Hadis 

  Secara etimologi Hadist berasal dari kata al-jadid “sesuatu yang 

baru “atau kabar“40 Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim (lama), 

seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Qur’an yang bersifat 

qadim.41 

 
37Muhammad Iqbal,Fiqh Siyasah.,h.9. 
38A.Djazuli,Fiqh Siyasah,edisi revisi,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2003),h.29. 
39Manna’Khalil al-Qattan, Mabbahits Fi ‘Ulum al-Qur’an (Qahirah: Maktabah Wahbah, 

tt), h.14.  
40Abd  al-Majid al-Ghauri, Mu’jam al- Mushthalahat al-Haditsah ( Bairut: dar Ibnu 

Katsir, 2007), h.10. 
41Mustafa al-Azami, Studiesin Hadith Methodology and Literature (USA: Amerikcan 

Trust Publication, 2012), h. 1. 
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  Sedangkan khabar maksudnya berita, atau ungkapan, 

pemberitahuan yang di ungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya 

bersambung selalu mengunakan kalimat haddatsana (memberitakan 

kepada kami ).42 

   Secara terminology definisi Hadis mengalami perbedaan redaksi 

dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghauri 

memberi definisi yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 

Saw,dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat.43 

c. Ijma  

  Secara etimologi, ijma mengandung dua arti, yaitu al-itifaq atau 

kesepakatan dan al-azm atau ketetapan. Adapun secara terminologis, 

(istilah) ijma dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para 

mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul SAW 

atas syara.44 Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma adalah 

kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang syara’ pada 

suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat.45 

d. Qiyas 

  Qiyas menurut etimologi (bahasa) ialah pengukuran sesuatu 

dengan yang lainya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.46 

Sedangkan menurut terminologi (istilah) Qiyas yaitu menetpakan hukum 

dari suatu kejadiaian atau peristiwa yang tidak ada dasar nash nya dengan 

cara membandingkan kepada sesuatu kejadian atau peristiwa lain yang 

 
42Abdul Majid Khon , Ulumul Hadis (Jakarta: Amzah, 2015), h.2. 
43Abdul al-Majid al-Ghouri, Mu’jam al-Mushthalahat al-Haditsah, h.10  
44Muhammad Ashsubli, kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik, 

Dalam Jurna Hukum Instinbath, Vol.3, No.1, 2016, h.56. Diakses pada Jum’at, 19 Februari 
2021,Pukul 22.04 

45Satriadi Efendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009),h.125.  
46Rahmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS (Bandung : Pustaka Setia, 

2010), h.86. 
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telah ditetapkan hukumnya bedasarkan nash karena ada persamaan illat 

antara keduanya. 

        Sedangkan Menurut Wahbah al-Zuhaily, qiyas yaitu membawa 

hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam 

menetapkan hukum atau meniadakan hukum keduanya dengan 

menyatukan hukum keduanya baik dalam hukum ataupun sifatnya.47 

3. Tujuan Siyasah Syar’iyyah 

 Dilihat dari pengertian Siyasah Syar’iyyah sebelumnya, maka dasar 

utama dari adanya Siyasah Syar’iyyah yaitu memberikan keyakinan 

bahwa syariat islam memang diturungkan demi kemaslahatan umat 

manusia didunia dan diakhirat dengan cara meneggakan keadilan dengan 

seadil-adilnya meskipun caranya tidak terdapat secara jelas didalam al-

Qur’an dan sunnah. 

  Serta tujuan yang paling utama dari Siyasah syar’iyyah yaitu guna 

terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan juga guna 

menjelaskan bahwasanya islam menghendaki terciptanya suatu sistem 

politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia 

disemua zaman dan disemua negara.48 

   Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari Siyasah 

Syar’iyyah ini adalah kebijakan penguasa dalam menciptakan  kemaslahatan 

dengan tetap mematuhi rambu-rambu syariat, yang dimana rambu-rambu 

syariat dalam siyasah itu adalah: (1)dalil-dalil kully dari al-Qur’an maupun 

dari al- Hadist; (2) Maqashid al-syari’ah; (3) Seamangat ajaran islam; dan 

(4)kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah.49 

4. Adat Dalam Siyasah Syar’iyyah  

 
47Arifana Nur Kholiq, Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontenporer, dalam 

jurnal isti’dal:Jurnal Study Hukum Islam, Vol.1, No.2, 2014, h.172. diakses jumat,19 februari 
2021,pukul 22:17 

48Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar’iyyah, (Kairo : Dar al- Anshar, 1977),h.8.  
  
49Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar’iyyah, h.9. 
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a. Pengertian ‘Urf atau adat 

 Kata ‘Urf dan adat berasal dari bahasa Arab. Kata adat sudah diserap 

ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian yang sama dalam bahasa 

Arab, yaitu kebiasaan atau praktek. Pada dasarnya ‘Urf atau adat memilki 

akar kata dan pengertian etimologi yang berbeda, meskipun secara 

terminology dipandang sama. 

  Kata ‘Urf berasal dari akar kata (arpanan Wama’rupa)-(ya’ripu)-

(arapa) yang berarti (alima au adroka) atau mengetahui dan mengenal.50 

(arkan)-(ya’rapu)-( aripa)) berarti kebiasaan tradisi. Sedangkan adat berasal 

dari akar kata (ya’uudu)-(‘aada)-(audatun) yang berarti (wasilun) atau 

memulai baru dan mengulangi.51 Bisa juga berarti (wa mu'awadatun wa 

takrorun wa aljama'iatu) yang berarti pembiasaan atau pengulangan serta 

berjama’ah.52 

b. Perbedaan ‘Urf dan Adat 

  Sejalan dengan pengertian ‘Urf, yaitu sesuatu yang dikenal baik, 

Amir Syarifuddin berpendapat bahwa ada perbedaan antara ‘Urf dan Adat, 

yaitu ‘urf dan adat memiliki konotasi perbuatan yang dikenal baik dan 

diterima oleh akal sehat. Sedangkan adat tidak memiliki konotasi 

perbuatan yang baik, adat bersifat netral,meliputi perbuatan baik dan 

buruk. Namun, pada akhirnya, tampak ada transisi, ‘urf disamakan dengan 

adat.53 

  Perbandingan antara ‘Urf dan Adat sebagai berikut : 

1.) ‘Urf  memiliki makna yang lebih sempit, sedangkan Adat memiliki 

cakupan makna yang lebih luas. 

 
50 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhtadhar, kamus Kontemporer : Arab Indonesia, 

(Yogyakarta:Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak),h.1283. 
51Atabik Ali Dan ahmad Zuhdi Muhtadhar,Kamus Kontemporer,h.1257.  
52 Muhammad bin Mukram bin Mandzur al-Afriqt al-Mishri, Lisan al’-Arab, (Bairut :Dar 

Shadr), Jil 3,cet.1 ,h.315. 
53Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan pemikiran), Jilid 

2,2001,h.363.  
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2.) ‘Urf terdiri dari ‘urf shahih dan Fasid, sedangkan Adat tanpa melihat 

apakah baik atau buruk. 

3.) ‘Urf merupakan kebiasaan orang banyak, sedangan Adat mencakup 

kebiasaan pribadi, adat juga muncul dari sebab alami dan juga bisa 

muncul dari hawa nafsu dan kerusakan ahlak. 

c. Dasar Hukum Adat/’Urf 

 Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang 

kebolehan ‘Urf. Namun, ada beberapa naṣṣ yang mengarahkan kepadanya, 

diantaranya yaitu: 

1.) Al-Qur’an  

 Ada beberapa ayat al-Qur’an yang menguatkan keberadaan ‘Urf  

sebagai salah satu metode istimbat hukum, di anataranya adalah : 

a.) Dalam surat al-A’raf (7) ayat 199 sebagai berikut  

 ُخِد اْلعَْفَو َوأُْمُر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلْین

   Terjemahnya : 

“Dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta 

berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”54 

 Kata al-‘afwul maaf terambil dari akar kata yang terdiri dari 

huruf-huruf ’ain,fa’, dan waw. Maknanya berkisar pada dua hal, 

yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini, lahir kata 

‘afwu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah 

(memaafkan). Perlindungan Allah dari keburukan dinamai ‘alfiah. 

 Kata al- ‘urf sama dengan kata ma’ruf, yakni sesuatu yang 

dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat 

istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan 

dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui 

semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia 

 
54Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,h.176.  
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normal. Ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan 

apalagi diperbantahkan.55 

2.) Hadist 

Adapun dalil Sunnah sebagi landasan hukum ‘Urf yakni hadist dari 

Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abddullah Ibnu Mas’ud 

ra : 

 لهِ  وَ هُ ا فَـ عً يْـ سَ  نَ وْ مُ لِ سْ مُ لْ اَ  هُ آارَ مَ وَ  نٌ سَ حَ  هللاِ  دَ نْ عِ  وَ هُ افَـ نً سَ حَ  نَ وْ مُ لِ سْ مُ لْ اَ  هُ آارَ مَ فَ 
ءٌ ريْ شَ   

Artinya : 

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula  

disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek 

pulalah di sisi Allah” (HR. Ahmad)56 

  

  Hadist diatas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku 

dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan da mereka anggap 

baik, maka perkara tersebut baik disisi Allah. Sehingga perkara tersebut 

dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya perkara 

yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka 

perkataan tersebut buruk di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak 

dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Macam-Macam ‘Urf 

Pada umumnya, ulama ushul fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam.57 

1.) Dari Segi Objeknya  : ‘Urf lafadzi dan ‘Urf Amali. 

a) ‘Urf Lafdzi dan ‘Urf Amali (al-arfu al-lafdzy) adalah kebiasaan 

masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu. 
 

55M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2009),h.427-429.  

56 Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin 
Hambal, Jilid V (Bairut :Dar al-Kutub,1999),h.323 

57 Ahamd Fahmi Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’yi al-Fuqaha,(Mesir : Dar 
Fikr,)tt,h.366-368. 
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Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas 

dalam pekiran masyarakat. Misalnya, kata daging yang dipahami 

sebagai daging sapi, padahal kata daging meliputi semua kata 

daging yang ada. 

b) ‘Urf ‘Amali (al-arfu al-'aamu) adalah kebiasaan masyarakat yang 

bersifat perbuatan. Misalnya, jual beli tanpa adanya ijab kabul, 

serta kebiasaan memakai pakaian khas dalam acara-acara tertentu. 

2.)  Dari segi cakupannya :’Urf al-‘Am dan ‘Urf al-Khash 

a) ‘Urf al-‘Am  : ( al-arfu al-'aamu ) kebiasaan yang sudah berlaku 

secara merata diseluruh dunia. Misalnya, penjuln parfum dalam 

kemasan botol yang tertutup, menganggukan kepala tatkala setuju 

dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak. 

b) ‘Urf al-Khash (al-arfu al khaashu) kebiasaan di Negara atau daerah 

dan pada waktu tertentu. Contoh, penentuan masa garansi pada 

perdagangan suatu komoditi tertentu, Juga kebiasaan menarik garis 

keturunan keluarga dari pihak ibu yang berlaku khusus di daerah 

minangkabau. 

3.)  Dari segi keabsahanya : ‘Urf Shahih dan ‘Urf Fasid  

a) ‘Urf Shahih :(al-arfu as-shahiihu) kebiasaan yang berlalu di tengah-

tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau 

hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula 

membawa mudharat. Misalnya, dalam masa pertunangan piha laki-

laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak 

dianggap seabagai mas kawin. 

b) ‘Urf Fasid (al-arfu al-faasidu) kebiasaan yang bertentangan dengan 

dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam 

syara’.Misalnya, kebiasaan rentenir, risywah, korupsi, mengurangi 

timbangan, sex bebas, dll. 
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e. Penyerapan Adat pada masa Rasulullah Saw 

  Tidak dapat diragukan bahwa masyarakat Arab sebelum kerasuan 

Muhammad Saw telah memiliki adat yang digunakan untuk mengatur 

kehidupan mereka. Adat tersebut tidak dihapus dan direspon oelh syar’ah 

sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawa oleh 

Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad kapasitasnya sebagai pembuat 

hukum dari sebuah agama yang baru, memberikan tempat praktek hukum 

adat dalam system hukum islam yang baru.58Nabi Muhamad memberi 

sentuhan inovatif terhadap adat, tanpa merubah secara radikal system 

yang sudah lama berajalan tersebut ke dalam suatu bentuk yang baru. 

Bahkan lebih dari itu banyak bagian-bagian dari system lam tersebut 

masih tetap hidup dan menjadi bagian dari system hukum Islam yang 

baru.59 

  Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa awalnya beberaapa 

tradisi atau adat yang berlaku pada masyarakat sebelum Islam , lalu 

mendapat respon dari Syara;. Tapi secara prinsip, apa yang disyariatkan 

Islam adalah murni dan asli dari Allah Swt, tanpa terpengaruh oleh 

adanya tradisi yang mengawalinya. Dalam perjalanan selanjutnya, ada 

yang mirip antara adat dan syara’, itu adalah sesuatu yang sifatnya 

kebetulan saja. Apa yang datang dari Allah Swt melalui rentetan nash al-

Qur’an  maupun apa yang dipercontohkan oleh Nabi dalam segala 

dimensi sikap dan perilakunya, merupakan dasar dan pondasi bagi umat 

yang beriman dalam mempersembahkan penghambaan dirinya kepada 

sang Khalik. Di antara syari’at Islam yang nampak sejalan dengan 

kebiasaan masyarakat Arab , adalah : 

  Dalam hal hukum pidana, misalnya kita melihat bahwa hukum 

qisas dan pembayran diyat searah dengan praktek masyarakat Arab pra 

 
58Wali Allah al-Dihlawi, Hujjatullah al-Baligha, (Kairo :Dar al-Turats, 

)Vol.1,1185,h.124-125 
59 Noel J.Coulsoun, The History of Islamic law,( Edinburgh University Press), 1964,h.18-

19 
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Islam.60Perbedaanya, bahwa apa dilakukan oleh Nabi adalah 

memasukkan prinsip keseimbangan kedalam kerangka hukum qisas. 

Misalnya, dalam hukum Islam, satu jiwa harus diambil karena perbuatan 

menghilangkan jiwa orang lain atau pemberian kompensasi harus 

dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan ini tidak mempersoalkan 

status suku atau kedudukan si korban dalam sukunya, sebagagaimana 

adat sebelum Islam.  

  Dalam bidang hukum keluarga, syari’at sejalan dengan beberapa 

praktek hukum yang telah lama diketahui oleh masyarakat Arab sebelum 

Islam. Bedanya prinsip-prinsip hukum yang masuk akal dan landasan 

moral yang baik. Rasul menghapuskan beberapa praktek yang telah 

secara luas yang dilakukan bangsa Arab, seperti praktek poliandri, 

hubungan seksual yang tidak sah, pembunuhan terhadap nayi perempuan, 

adopsi,perceraian yang berulang-ualng dan lain sebagainya.61 

  Dari contoh-contoh diatas dapat disumpulkna bahwa Nabi, tidak 

menentang tradisi-tradisi masyarakat yang bersesuaian dengan misi 

dakwah yang ia embun. Dengan penerimaan adat yang disetujui oleh 

Nabi tersebut, problem-problem masyarakat bisa di atasi dengan 

keinginan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Kairo:Dar al-Tsaqafah al-Ilmiyyah), Jil.2,t.t, h.327.  
61 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah ,h.5. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Peneltian 

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (Field 

Research) merupakan metode –metode yang digunakan untuk mengeksplorasi 

serta memahmi betul makna sejumlah individu atau kelompok orang yang 

dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau masalah kemanusiaan.1Penelitian 

kualitatif  ini prosesnya melibatkan upaya-upaya penting,misalnya mengajukan 

pertanyaan pertanyaan kepada responden , pengumpulan datanya yang spesifik 

dari para partisipan dan menganalisis data secara deskriptif.Tujuan dalam 

penelitian deskriftif  adalah ingin membuat deskripsi dan lebih menggambarkan 

fakta-fakta dari penelitian tersebut. 

 Masalah yang akan dikaji oleh peneliti dalam hal ini merupakan suatu 

masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Maka dari itu,metode yang yang 

digunakan peneliti adalah  metode penelitian kualitatif guna untuk menentukan 

cara mencari data,mengumpulkan,mengolah,dan kemudian menganalisis data dari 

hasil penelitian tersebut.Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami 

secara jelas interaksi sosial, contohnya dengan melakukan wawancara secara 

mendalam agar ditemukan pola-pola yang jelas nantinya, 

2. Lokasi Penelitian  

 Dalam menyusun skripsi ini, peneliti dalam memperoleh data dan 

informasi, maka lokasi penelitian in dilakukan di kantor pariwisata dan 

kebudayaan Gowa serta di lembaga adat daerah di kabupaten Gowa 

 

 

 
1Jhon W Creswell,Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif dan Mixed(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 2012),h.4. 
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B. Pendekatan Penelitian  

1. Pendeatan Yuridis Empiris  

  Pendekatan Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan.Pendekatan ini sering 

disebut pula pendekatan sosiologis yang secara langsung dilakukan 

dilapangan.2Peneliti dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris,dengan secara langsung terjun kelapangan untuk mengetahui 

permasalahan yang sebenarnya  terjadi mengenai Peran  Lembaga Adat di 

kabupaten gowa,kemudian akan dihubungkan dengan perauran perundang-

undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada 

2. Pendekatan Teologis Normatif  

  Pendekatan yang digunakan ketiga yaitu pendekatan teologis 

normatif sebab dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji dalam 

Persfektif hukum tata negara islam (siyasah Syariah) jadi memungkinkan 

penelitian ini dalam mengkaji berdasarkan Al-Quran, Hadist,dan Fatwa 

Ulama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. 

 

C. Sumber Data  

 Pada penelitian ini penulis akan menggunakan data yang menurut penulis 

sesuai dengan objek penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek 

penelitian tersebut. Adapupun dalam penyusunan skripsi ini ,dimana data yang 

diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu :  

1. Data Primer  

  Data primer merupakan sebuah data yang di olah kembali dan 

diperoleh secara langsung dari onforman,dalam hal ini penulis 

mengumpulkan berbagai data melalui komunikasi langsung dengan 

informan,dan  menggunakan beberapa alat untuk membnatu dalam 

penelitian diantaranya termasuk alat tulis atau perekam dengan kata lain 

data ini diperoleh malalui teknik wawancara secara langsung dengan para 

informan.Kemudian penulis memperoleh jawaban atas pertanyaan seputar 

 
2Yudiono,Metode penelitian,(digilirb.unila.ac.id,diakses 26 Desember 2018,pukul 16.11). 
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dengan penelitian penulis yakni hubungan Pemerintah Kabupaten Gowa 

dengan lembaga adat di kabupaten Gowa . 

2. Data Sekunder  

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

dengan cara membaca buku ,berbagai literatur,serta informasi tertulis 

lainya yang berhubungan dengan Hubungan Bupati dengan Lembaga adat 

daerah kabupaten Gowa.Selain dari itu data sekunder dapat juga diperoleh 

melalui situs atau website yang dapat diakses untuk memperoleh data yang 

berbubungan dengan penelitian.Data sekunder dapat dikatan sebagai data 

penunjang untuk melengkapi penelitian yang berhubungan dengan 

masalah penelitian tersebut. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitia ini ,metode pengumpulan data yang digunkan penulis 

adalah : 

a. Observasi 

 Observasi adalah suatu proses dimana peneliti secara langsung turun ke 

lapangan melakukan pengamatan perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi 

penelitian.Dalam melakukan pengamatan ini,peneliti dapat merekam atau 

mencatat dengan baik dan berstruktur misalnya dengan mengajukan pertanyaan 

yang memang ingin diketahui pada penelitian tersebut.Para peneliti di bagian 

kualitatif juga dapat terlibat dalam beberapa peran yang beragam,mulain dari 

sebagai non partisipan hingga menjadi  partisipan  yang utuh.3Dengan melakukan 

observasi terlebih dahulu maka akan memudahkan peneliti mengetahui kondisi 

lapangan serta mengamati secara jelas realitas yang sebetulnya terjadi  

b. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang 

banyak digunakan oleh para peneliti,terutama dalam penelitian yang berhubungan 

dengan masalah sosial.Dengan begitu informasi atau keterangan diperoleh secara 
 

3John W.Creswell,Research design pendekatan kualitatif,kuantitatif,dan mixed 
(Yogyakarta: pustaka belajar,2009),h.267. 
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langsung dari informan dengan cara bertemu langsung dengan tatap muka dan 

bercakap-cakap.Istilah Informan dalam wawancara sering disebut sebagai 

responden  dalam pelaksanaan tes dan pemberian angket.Hal ini karena 

wawancara merupakan suatu proses percakapan dalam bentuk tanya jawab dan 

tatap muka tetapi perlu diketahui bentuk perakapanya berbeda dengan percakapan 

sehari-hari,walaupun demikian halnya, wawancara juga bisa dilakukan melalui 

telepon ,telewicara,melalui televisi, atau alat komunikasi lainya seperti  dalam 

bentuk cerita tertulis yang diminta kepada informan.4 Wawancara akan dilakukan 

dengan pedoman pertanyaan yang telah terseusun mengenai masalah yang akan 

diteliti terkait Hubungan Pemerintah Dengan Lembaga Adat Daerah  dalam 

peneyelenggaran Pemerintahan di Kabupaten Gowa.  

Informan  5 orang terdiri dari : 

No Jabatan Jumlah 

1 Pemangku Adat Batesalapang 1 

2 Pemerintah(Kabid Dinas 

Pariwisata Dan Kebudayaan) 

kab Gowa  

1 

3 Masyarakat 3 

 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumntasi 

digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.  

 
 

4Muhammad Arif Tiro,Metode  Penelitian Sosial Pendekatan Survei (Makassar: Cv 
Andira Karya mandiri,2011),h.143. 
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d. Studi Pustaka 

 Yaitu pendekatan yang mengacu pada data-data yang telah ditulis oleh 

peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Peneliti Sendiri 

 Dalam penelitian Kualitatif ,alat atau instrument utama dalam  

pengumpulan data ialh manusia/peneliti itu sendiri dengan ,cara 

memahami,bertanya,mendengar,meminta serta mengambil data penelitian. 

2. Pedoman wawancara/daftar pertanyaan  

  Pedoman wawancara atau daftar wawancara ialah pegangan 

seorang peneliti ataupun daftra pertanyaan-pertanyaan yang akan 

ditanyakan nanti kepada para narasumber saat wawancara. 

3. Pedoman Observasi  

  Pedoman observasi bertujuan untuk mempermudah para peneliti 

dalam melakukan observasi di lapngan. 

4. Kamera/Perekam 

  Kamera merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengambil 

atau merekam suatu bayangan serta gambar ke dalam film/memory card 

5. Tape Recorder 

  Tape recorder adalah sebuah alat yang digunakan untuk merekam 

suara dengan memakai kaset didalamnya ,dengan adanya alat tape recorder 

ini dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. 

6. Alat tulis menulis  

  Alat tulis menulis adalah peralatan yang digunakan untuk 

menuliskan atau menorehkan tanda serta bentuk diatas suatu 

permukaan.Dengan adanya alat tulis ini dapat memudahkan peneliti dalam 

mencatat segala bentuk data yang diperoleh saat terjun kelapangan. 
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F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tehnik Pengolahan 

  Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan berbagai tehnik pengolahan 

data diantaranya yaitu : 

a. Reduksi Data merupakan proses mengubah data kedalam 

pola,fokus,kategori,atau pokok dari permaslahan tertentu. 

b. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan 

data dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan 

dan analisis  

c. Pengambilan keputusan adalah proses mecari simpulan atas data yang 

direduksi dan disajikan. 

d. Editing data adalah suatu proses memeriksa kembali data yang telah 

dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut 

cukup baik dan dapat diolah dengan baik. 

 

2. Tehnik Analisis Data 

 Tehnik analisis data ialah tehnik penyebaran,interprestasi data, mengurai 

dan memilah data yang akhirnya akan menjurus pada suatu interprestasi. 

 Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

analisis Kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriftif dalam bentuk 

kata-kata atau gambar,data tersebut diperoleh dari hasil kegiatan wawancara 

terhadap responden, catatatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, 

memorandum dan dokumen remsi, sehingga dapat dilakukan untuk responden 

yang jumlahnya hanya sedikit. 
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G. Pengujian Keabsahan Data  

 Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu lebih ditekankan kepada uji 

validasi dan rehabilitas.Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya selain 

dipergunakan untuk menyanggah balik yanh dituduhkan kepada peneliti kualitatif 

yang mengatakan tidak ilmiah.Agar  data dalam penelitian kualitatif dapat 

dipertanggung jawabkan sebagai suatu penelitian ilmiah maka perlu dilakukan uji 

keabsahan data.Adapun uji keabsahan data  yang dapat dilaksanakan ialah: 

1. Creadibility 

Uji kreability (kreabilitas) atau sering disebut sebagai uji kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian yang disajikan agar hasil penelitian yang 

dilakukan tidak diragukan sebagai suatu karya ilmiah. 

2. Transferability  

Transferability ialah validasi eksternal dalam suatu penelitian 

kualitatif.Validasi eksternal menunjukan derajat ketetapan atau dapat 

diterapkan hasil penelitian ke polulasi dimana sampel diambil. 

3. Depandability 

Pengujian Dependability ini dilakukan dengan cara melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses dari penelitian.Dengan cara auditor  yang 

independent/mandiri atau pembimbing yang independent mengaudit 

keseluruhan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

4. Comfirmability 

Uji confirmability adalah proses menguji hasil penelitian yang berkaitan 

dengan proses yang telah di lakukan.Apabila hasl penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan,maka penelitian tersebut sudah 

memenuhi standar dari confirmability. 
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BAB IV 

PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH 

SYAR’IYYAH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Gowa  

 Kabupaten Gowa adalah Kabupaten yang berada di daerah selatan 

dari Sulawesi Selatan yang merupakan daerah otonomi sendiri. Di 

sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. 

Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, 

dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya berbatasan 

dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. 

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan 

dan 167 desa/ Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 Km2 atau sama 

dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. 

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi 

yaitu sekitar 72, 26 persen dan sisanya 27,74 persen berada di dataran 

rendah. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu 

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, Tompobulu’ dan Biringbulu. Dari luas total 

Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 

derajat yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 
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Bungaya, dan Tompobulu. Kabupaten ini memiliki enam gunung dan 

yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng.1 

 

PETA KABUPATEN GOWA 

 

Agar lebih jelas tentang gambaran umum kecamatan yang ada 

dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak 

dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

 

 

 

 
 

1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2020 
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Table I.I Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa 

 
No 

 
Kecamatan 

 
Ibu Kota 
kecamatan 

Jarak 
dari 
Ibu 
Kota 
Kab 
(Km) 

Luas 
Kecamat
an (km) 

 
% 
Thd 
Luas 
kab. 

1 Bontonompo Tamallayang 16 30,39 1,61 

2 Bontonompo 
Selatan 

Pabundukang 30 20,24 1,55 

3 Bajeng Kalebajeng 12 60,09 3,19 

4 Bajeng Barat Borimatangkas 15,80 19,04 1,01 

5 Pallangga Mangalli 2,45 48,24 2,56 

6 Barombong Kanjilo 6,5 20,67 1,10 

7 Somba Opu Sungguminasa 0,00 28,09 1,49 

8 Bontomarannu Borongloe 9 52,63 2,79 

9 Pattallassang Pattallasssang 13 84,96 4.51 

10 Parangloe Lanna 27 221,26 11,75 

11 Manuju Bilalang 20 91,90 4,88 

12 Tinggi Moncong Malino 59 142,87 7,59 

13 Tombolo Pao Tamaona 90 251,82 13,37 

14 Parigi Majannang 70 132,76 7,05 

15 Bungaya Sapaya 46 175,53 9,32 

16 Bontolempangan Bontoloe 63 142,46 7,56 

17 Tompobulu Malakaji 125 132,54 7,04 

18 Biringbulu Lauwa 140 218,84 11,62 
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JUMLAH 1,883,33 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa tahun 2020 

 Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar 

yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar 

adalah sungai Jeneberang yaitu seluas 881 kilometer persegi dengan 

panjang 90 kilometer dan daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata 

dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan Kabupaten 

Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya yang subur. 

Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas yaitu Kecamatan 

Tombolo Pao yang berada di dataran tinggi, dengan luas 251,82 Km2 

(13,37 persen dari luas wilayah Kabupaten Gowa). Sedangkan kecamatan 

yang luas wilayahnya paling kecil yaitu Kecamatan Bajeng Barat, yang 

luasnya hanya 19,04 Km2 (1,01 persen). Berdasarkan bentuk topografi 

yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa 

dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai 

sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai 

terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang. Pemerintah 

Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah 

membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili di atas aliran sungai 

Jeneberang dengan luas ± 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air irigasi 

seluas ± 24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat 

Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk 

pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.  
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2. Iklim dan Cuaca  

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten 

Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. 

Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Juni hingga September, 

sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga Maret. 

Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa 

peralihan, yaitu bulan April-Mei dan Oktober- Nopember. Curah hujan di 

Kabupaten Gowa yaitu 2.467 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan 

tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada 

bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan 

terendah pada bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada 

hujan. 

3. Jumlah Penduduk 

Kabupaten Gowa termasuk kabupaten yang memiliki jumlah 

pendudu terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan 

Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2020, penduduk Kabupaten 

Gowa tercatat sebesar 709.38 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupaten 

Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan 

penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah 

Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan , Bajeng dan 

Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42 persen dari seluruh wilayah 

Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45 persen penduduk Gowa. 

Sedangkan wilayah sekitar 45,55 persen penduduk Gowa. Keadaan ini 
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tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah 

tersebut. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 

tahun) jumlahnya mencapai 31,12 persen, sedangkan penduduk usia 

produktif mencapai 63,18 persen dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70 

persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Berdasakan jenis 

kelamin dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa adalah terdapat 

348.706 laki-laki dan 360.680 perempuan. 

Tabel. I. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Kecamatan 

Jenis Kelamin Rasio 

Jenis 

Kelamin 

 

Laki-

Laki 

 

Perempuan 

 

Jumlah 

Bontonompo 19,650 21,480 41.138 91 

Bontonompo Sel 14,141 15,312 29.453 92 

Bajeng 33,037 33,838 66.875 98 

Bajeng Barat 11,832 12,464 24.296 95 

Pallangga 55,997 57,420 113.417 98 

Barombong 18,726 19,207 37.933 97 

Somba Opu 75,577 76,339 151.916 99 

Bontomarannu 16,796 17,052 33.858 98 

Pattalassang 11,699 11,699 23.414 100 

Parangloe 8,709 9,125 17.834 95 

Manuju 7,129 7,599 14.728 94 
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Tinggimoncong 11,572 11,794 23.366 98 

Tombolo Pao 14,465 14,039 28.504 103 

Parigi 6,071 6,811 12.882 89 

Bungaya 7,815 8,636 16.778 94 

Bontolempangan 6,016 6,682 12.689 90 

Tompobulu 13,916 14,937 28.853 93 

Biringbulu 15,558 16,445 32.003 95 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa tahun 2020 

2.Dinas Pariwasata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa 

a. Kedudukan dan latar belakang Dinas pariwisata Dan Kebudayaan 

Kabupaten Gowa  

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa 

berkedudukan di Kantor Bupati Gowa, Jalan Mesjid Raya Nomor 30 

Kantor Bupati Gowa Gedung C Lt.2 Sungguminasa. Keberadaan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, Disamping itu Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati 

dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pariwisata dan 

Kebudayaan serta pelaksanaan dinas sesuai dengan kewenangan 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku, diatur dalam 

Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2016. 

b. Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa  

1)  Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Gowa ialah 

Mewujudkan Kabupaten Gowa sebagai daerah tujuan wisata yang 

handal dan berdaya saing di Sulawesi Selatan. 

2) Misi Dina Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa adalah : 

a) Meningkatkan pelaksanaan tugas kesektariatan dalam 

rangkamendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan  

b) Mwningkatkan usaha kepariwisataan yang unggul berbasis 

potensi lokal dan ekonomi kerakyatan  

c) Meningkatkan pengembangan senu dan budaya  Daerah serta 

pelestarian suaka peninggalan sejarah dan purbakala 

d) Meningkatkan pengembangan kawasan wisata dan hiburan  

e) Meningkatkan kualitas menejemen pemasaran dan promosi 

wisat. 

3.  Sejarah Kerajaan Gowa  

Sebelum Kerajaan Gowa berdiri pada tahun sekitar abad XIV, 

daerah in sudah di kenal dengan nama Makassar dan masyarakatnya di 

sebut dengan suku Makassar pada saat itu.2 Negarakartagama yang ditulis 

oleh Parpanca pada zaman Gajah Mada (1364) menyebut nama Makassar 

 
2 Syamsuez Salihima, Peta Politik di Sulawesi Selatan pada awal Islamisasi 

(Makassar : Alauddin University Press, 2014 ) h.99 
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dan sumber ini dianggap sebagai yang tertua dan memuat nama Makassar 

dalam sarga XIII dan sebagai berikut :  

Muwah tanah: Bantayan Pramuka Bantayan len luwuk tentang 

Udamakartayadhi nikanang sanuasaspupul Ikangsakasanu-sanusa Makasar 

BanggawiKuni Craliyao Mwangi (ng) selaya soto Muar  

Kata “Makassar” yang dimaksud Parapanca dalam tulisan tersebut 

bukanlah sebuah nama suku, melainkan nama sebuah negeri yakni negeri 

Makassar, sebagiamana halnya negeri Bantayan (Bantaeng), Luwuk 

(Luwu), Butun (Buton), Selaya (Selayar) dan lainnya. Pada Atlas Sejarah, 

halaman lain, yang melukiskam tenggelamnya sriwijaya, Singosari (1222-

1293), hanya disebut Bantayan di jazirah selatan, sebagai daerah Singsari 

dibawah Kertanegara (1254-1292).3 

Sumber lokal ditemukan informasi tentang Makassar seperti yang 

terdapat dalam sumber himne bissu di Bone sebagaimana yang telah 

tertulis dalam Gilbert Hamonic sebagai berikut  

399. Nasama nrelle taunna 

400. Nasma turu puanna Rau-rau rimangkasa 

401. Bua tello ri Malaju 

403. Pammolo liweng ri Sunra . 

Nama “Mangkasa” yang tercantum dalam himne di atas adalah 

nama lain dari Makassar yang di sebutkan bersamaan dengan Melayu dan 

Jawa. Nama ketika tempat tersebut diperkirakan telah ada pada abad IX M. 
 

3 Syamsuez Salihima, Peta politik di Sulawesi Selatan pada awal Islamisasi 
(Makassar:Alauddin University Press , 2014)h  99-100 
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Dalam buku sejarah menyebutkan Makassar sama dengan Kerajaan Gowa, 

seperti dalam tulisan F.W Stafel sebagai berikut: 

Tot de alberbelangrijkste platsen van de Archipel in het bagin van 

de 17de eew behoorder Makassar, hoofdplants van het rijk van die naam, 

ook wel goa genoemnd. 

Diantara tempat-tempat yang paling penting dari kepulauan itu 

permulaan abad XVII Adalah Makassar, ibu kota sebuah kerajaan dengan 

nama yang sama yang juga dinamakan Gowa.4Pada zaman Kerajaan Gowa 

pra Islam muncul empat orang raja yang memegang pemerntahan yaitu: 

a. Bantara Guru  

b. Saudara Batara  Guru yang dibunuh di Talali (nama asli tidak 

diketahui ) 

c. Ratu Sapu (marancai ) 

d. Karaeng Katangka ( nama Asli yang diketahui 

 Menjelang terbentuknya Kerajaan Gowa, daerah ini terdiri 

atas sembilan kerajaan kecil yang disebut Kasuwiang Salapang 

(Sembilan negeri yangmemerintah), yaitu:1.Tombolo, 2. 

Lakiung, 3. Suamata, 5. Parang-parang, 6.DataAgang, 7. Je’ne, 

8. Bisei, 9. Kalling. 

1. Sero ( Abd Razak Daeng Patunru ,1969: 1) 

 

 
4 Syamsuez Salihima, Peta politik di Sulawesi Selatan pada awal 

Islamisasi(Makassar:Alauddin University Press, 2014)h. 100-101 
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Kerajaan-kerajaan kecil ini sering mengalami perselisihan yang 

terkadang menjadi perang terbuka. Maka raja-raja tersebut membentuk 

suatu gabungan yang dikepalai seorang pejabat yang disebutnya 

Paccalaya. Ia berfungsi sebagai ketua dewan kesembilan kerajaan kecil 

yang menjadi anggotanya. Selain itu, ia juga merupakan penengah dalam 

mendamaikan perselisihan diantara kerjaan-kerajaan itu. Namun, kerajaan-

kerajaan kecil tersebut tetap pertahankan kedaulatan dan otonomi 

pemerintah daerahnya. Paccallayya sebagai ketua dewan tidak memiliki 

kewenangan memaksa dalam permasalahan yang timbul. Sehingga 

kerajaan-kerajaan kecil ini tidak stabil dan tidak merasa tenang. Karena 

sering timbulnya perselisihan diantara mereka, maka dirasakan untuk perlu 

mencari tokoh sentral diluar kalangan mereka yang dapat memerintah 

Gowa. Hingga ditemukannya Tomanurung di takkabbasaiTamalate yang 

kemudian menjadi somba ri Gowa (Raja Gowa yang pertama). Mereka 

sangat gembira karena telah menemukan seorang putri di Taka’bassi. 

Perempuan inilah yang disebut Tomanurung sebab dipandang dari atas dan 

turun. Tu (tau) berarti manusia, sedangkan Manurung berarti turun. 

Penamaan tomanurung tersebut, karena dianggap berasal dari tempat yang 

tinggi, namun dia tetap manusia. Mungkin yang mereka maksudkan bahwa 

orang ini mempunyai sifat dan perbuatan yang mulia melebihi apa yang 

mereka punyai atau yang dipunyai kebanyakan orang. Sehingga 

perempuan yang sepatutnya diberi kedudukan yang tinggi dan 

Tumannurung inilah yang dirajakan Gowa. Rakyatpun membangun istana 
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kerajaan di tempat yang bernama Taka’bassi yang diberi nama Tamalate. 

Raja yang 48 kesembilan tadi terhimpun ke dalam satu tangan 

Tumanurung dan masing-masing mereka hanya memegang panji yang 

disebut “bate”, lalu mereka bergelar Bate Salapang atau Sembilan 

pemegang panji. 

Rakyat ternyata mempunyai pendangan yang jauh ke depan. 

Mereka menginginkan adanya penerus di masa-masa selanjutnya. Oleh 

karena itu, mereka mendambakan adanya seorang laki-laki yang tidak 

kurang sifat-sifat kemuliannya untuk menjadi pasangan hidup 

Tumanurung. Akhirnya mereka menemukan seorang laki-laki di Bantaeng 

yang diketahui muncul dengan tiba-tiba di tengah-tengah masyarakat yang 

hidup di air (orang-orang bayo). Disebutlah Karaeng Bayo. Dikaitkan betis 

orang ini dipenuhi dengan tiram, diduga karena pengalamannya di laut 

dengan keunggulan armada Gowa di Samudra Nusantara. Orang inilah 

yang diminta untuk mempersunting Tumanurung. Setelah perkawinan, 

merekalah yang memimpin kerajaan Gowa. 

Adapun kewajiban dan hak yang menjadi kewenangan Karaeng 

Bayo dalam pemerintahan Gowa yang disepekati dalam perjanjian antara 

paccallaya bersama Kasuwiang Salapang disatu pihak dan Tomanurung 

bersama Karaeng Bayo di lain pihak. Antara lain dinyatakan: Tuanlah 

yang menjadi sangkutan dan kamilah lau (tempat air) yang menyangkut. 

Jika patah sangkutan maka pecah pulalah lau. Tapijika patah sangkutan 

dan lau tak pecah, maka kami yang mati.  
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Pasal demi pasal dikemukakan dengan jelas , dengan kalimat yang 

lancar dan mudah dipahami, meskipun setiap kata mengandung pengertian 

yang mendalam. Menurut Andi Ijo Karaeng Laloang (raja Gowa yang 

terakhir) dijelaskan bahwa kata “Gowa” berasal dari “Goa” yang berarti 

“liang”, yaitu suatu tempat dimana tomanurung ditemukan. Masa 

pemerintahan Tumanurung dan beberapa raja sesudahnya tidak banyak 

dijelaskan oleh sejarah. Nanti pada masa pemerintahan raja Gowa VI 

Tunangka Lopi, beliau mengadakan suatu hal yang baru yaitu membagi 

wilayah kerajaan Gowa menjadi dua bagian untuk dua orang putranya, 

karena kekahawatirannya akan terjadi perang saudara. Pembagian tersebut 

meliputi daerahdaerah yang diperintahkan oleh raja Gowa VII (Batara 

Gowa), yaitu: Paccelekang, Bontomanai llau, Bontomanai Iraya, Tombolo, 

Mangasa. 

Kerajaan Tallo yang diperintahkan oleh Karaeng Loe ri Sero (Raja 

Tallo I) meliputi daerah-daerah sebagai berikut:Gallarang Saumata , 

Gallarang Pannampu,Gallarang Moncong Loe, Gallarang Parang Loe. 

Pembagian ini merupakan awal munculnya kerajaan Tallo dengan kerajaan 

yang beretonomi didalam kerajaan Gowa. Namun pembagian ini 

menimbulkan ketidakpuasan diantara kedua bersaudara, sehingga 

menimbulkan perang saudara antara Kerajaan Gowa dengan Tallo dan 

kemenangan terus berada di pihak Kerajaan Gowa. Pada masa 

pemerintahan kerajaan itu disatukan dengan suatu kata mufakat yaitu: 

“Rua Karaeng Nase’re Ata” maksudnya dua raja tetapi satu rakyat. 
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Bersatunya raja Gowa dan Tallo sebagai kerajaan kembar orang 

Makassar,maka wilayah kerajaan Gowa sudah meliputi tanah Makassar. 

Diciptakanlah suatu peraturan bahwa siapa saja yang menjadi raja Tallo 

maka dia pula yang menjabat  Mangkabumi (Pabbicara Butta) kerajaan 

Gowa. Dilakukanlah penguasaan wilayah dengan mengadakan 

penaklukan-penaklukan ke daerah-daerah sekitarnya. 

 Setelah raja Tumapa’risi Kallona wafat, beliau digantikan oleh 

putra yang bernama I Mario Gau Daeng Bonto Karaeng Lakiung sebagai 

raja Gowa X dengan gelar Karaeng Tonipallangga Ulaweng. Pada periode 

raja X beliau bersama mangkubuminya raja Tallo berhasil menaklukan 

banyak negeri-negeri di Sulawesi Selatan, antaranya Bajeng, Langkese, 

Lamuru, Cenrana, Salo Makko, Bulo-bulo, Pamatti, Bulukumba, 

Panjikokang, Gantarang, Bira, Selayar, Otteng, Wajo, Sawitto, Soppeng, 

Alitta, beberapa negeri dalam Mandar, Kaili dan Toli-toli di Sulawesi 

Tengah. 

Pemerintahan Tunipallangga ini mengantar Kerajaan Gowa 

menjadi terkenal dan muncul sebagai kerajaan besar berkuasa di Indonesia 

Bagian Timur. Pelabuhan Makassar ramai dikunjungi oleh pedagan-

pedagan dari melayu. Begitu pula sebaliknya orang-orang Gowa 

mengunjungi Malaka. Pedagang-pedagang melayu diberi tempat tinggal di 

kampung Manga llekana di sekitar Benteng Somba Opu dibawah 

pimpinan nahkoda Bonang. Hal ini erat hubungan dengan kedatangan 

Islam di Kerajaan Gowa lewat jalur perdangan. 
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Terdapat beberapa orang raja memerintahkan sesudah periode raja 

Gowa X ini tidak membawa kerajaan kepada kemajuan secara signifikan, 

hanya memelihara yang ada. Setelah 1 Mangerangi Daeng Manrabia 

menduduki tahta kerajaan dengan gelar Sultan Alauddin pada 

pemerintahan raja Gowa XIV, terjadi suatu perubahan baru di bidang 

politik, ekonomi dan keagamaan.5  

Kerajaan kini telah mejadi sejarah masa lampau setelah runtuhnya 

beberapa kerajaan yang ada dan telah menjadi warisan dalam sebuah 

negara . Indonesia telah menjadi negara kesatuan dan menganut sistem 

demokrasi bukan lagi sisstem kerajaaan yang di anut oleh beberapa daerah 

atau provinsi sebelum kedaulatan di akui,seperti Sulawesi Selatan yang 

memiliki beberapa kerajaan diantaranya Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone , 

Kerajaan Luwu. 

B. Tugas Utama yang harus Dilaksanakan oleh Lembaga Adat dalam 

Menyelenggarakan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah 

Kabupaten Gowa  

 Sebelum membahas mengenai tugas utama dari lembaga adat di 

kabupaten Gowa, maka peneliti membahas terlebih dahulu mengenai 

eksisitensi dan pengaruh lembga adat terhadap kehidupan masyarakat 

kabupaten Gowa. Lembaga Adat di Kabupaten Gowa diakui sebagai 

bagian dari sistem keorganisasian masyarakat yang berada dibawah 

naungan pemerintah Kabupaten Gowa sebagaimana diatur dalam 
 

5 Syamsuez Salihima, Peta politik di Sulawesi Selatan pada awal Islamisasi 
(Makassar:Alauddin University Press , 2014)h. 111-116 



 

63 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa (Perda) No.5 Tahun 2016, tentang 

Penataan Lembaga Adat dan Budaya, dimana perda LAD Gowa ini masih 

berlaku sampai sekarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

pemerintah dalam hal ini bapak Ikbal, S.Sos., M.Si. Kepala Bidang 

Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, 

mengatakan bahwa: 

hal mendasar dibuatnya Perda LAD Gowa ini, yakni untuk mengisi 
kekosongan hukum dan sebagai alas hukum mengenai 
perlembagaan budaya dan peninggalan warisan kerajaan di 
Kabupaten Gowa 6 
 
Pernyataan pihak pemerintah di atas menjelaskan bahwa dibuatnya 

peraturan daerah mengenai lembaga adat, itu semata-mata untuk mengisi 

kekosongan hukum mengenai perlembagaan budaya dan peninggalan 

warisan kerajaan di Kabupaten Gowa, mengingat bahwa Kabupaten Gowa 

sangatlah kaya akan peninggalan warisan adat dan budaya, dimana 

Kabupaten Gowa sampai saat ini dijuluki  sebagai Gowa bersejarah. 

Lembaga adat di Kabupaten Gowa sudah dikenal sejak masa 

Kerajaan Gowa .Berdasarkan informasi yang diperolah dari narasumber 

yakni bapak Andi Kumala Idjo Pemangku Adat Bate Salapanga, 

mengatakan bahwa : 

Lembaga adat pada masa Kerajaan Gowa disebut sebagai lembaga 
perwakilan rakyat atau “Bate salapanga” (bate =panji,bendera; 
salapang = sembilan ). Jadi, bate salapanga berarti pemegang 
bendera atau pembawa panji yang sembilan orang. Mula-mula 
lembaga ini disebut “kasuwiang salapanga berarti pengabdi yang 
sembilan orang. Lembaga “Kasuwiang Salapanga” yang kemudian 

 
6 Ikbal,S.Sos., M.Si Kepala Bidang Kebudayaan di  Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan, wawancara, Gowa 19 April 2021 
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menjadi “Bate Salapanga”ini memang terdiri atas sembilang orang 
anggota. Lembaga adat ini terdiri atas sembilan orang anggota 
,dimana tiap anggota “Bate Salapanga” adalah kepala 
pemerintahan di wilayah yang merupakan Faderasi Gowa. Dahulu 
Gowa merupakan suatu faderasi yang terdiri dari sembilan buah 
negeri atau daerah.Tiap-tiap negeri atau daerah itu dikepalai oleh 
seorang penguasa yang merupakan raja kecil. Sembilan orang 
penguasa itulah yang mula-mula menjadi anggota Haddat Gowa 
(penunjuk jalan ) yang disebut Bate Salapanga. Ketua dari Bate 
salapanga disebut sebagai Pacallaya (penentu kebijakan). Jadi, jika 
dipertanyakan mengenai keberadaan lembaga adat dikabupaten 
Gowa menurut saya sudah sangat jelas keberadaanya sejak dulu 
hingga sekarang 7 
 
Peryataan diatas menjelaskan bahwa lembaga adat pada zaman 

kerajaan Gowa disebut sebagai dewan perwakilan daerah yang kira-kira 

jika disamakan dengan sekarang itu sama halnya dengan Dewan 

Perwakilan daerah (DPD) tetapi tugas lembaga adat pada masa itu hampir 

sama dengan perdana mentri,dimana lembaga adat sebagai penentu 

kebijakan dalam membantu raja yang menjabat saat itu,dan dikatakan 

sebagai dewan haddat karena mereka mempunyai kewenangan dalam 

melakukan sesuatu di wilayah kekuasaanya . Sehingga keberadaan 

lembaga adat tentu sangat jelas keberadaanya saat itu karena besarnya 

tanggung jawab yang dipegang pada masa kerajaan Gowa. 

 Adapun hasil wawancara dengan bapak Anugrah Maulana Syahrir 

selaku masyarakat Gowa, ia mengatakan bahwa : 

“Saya sagat mengenal lembaga adat karna lembaga adat selalu 
menjadi icon setap ada kegiatan serta ritual atau adat tradisi di sini 
(di Gowa) sejak saya masih kecil sampai sekarang. Sebagai 
masyarakat Gowa ia sangat mengenal baik mengenai lembaga adat 
di Kabupaten Gowa sejak dulu hingga sekarang hal ini dikarenakan 

 
7 Andi Kumala Ijo,Pemangku Adat Bate salapang, wawancara, Gowa 28 april 

2021 
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banyaknya tradisi atau ritual adat dan budaya yang sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat Gowa untuk ikut andil dalam berbagai acara 
ritual tersebut seperti salah satu contohnya yakni ritual acara 
Accera Kalompoan yang merupakan tradisi kerajaan yang 
berlangusung secara rutin dan turun-temurun ini dilaksanakan oleh 
keluarga kerajaan dalam hal ini para lembaga adat Kerajaan Gowa 
bersama dengan Pemerintah Kabupaten Gowa usai melaksanakan 
sholat Idul Adha di Museum Istana Balla Lompoa.8” 
 

Senada dengan apa yang disampaikan diatas, hasil wawancara oleh 

pihak pemerintah dalam hal ini bapak Ikbal, S.Sos.,M.Si. kepala Bidang 

Kebudayaan di Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa ia 

mengatakan bahwa : 

“Kabupaten Gowa dikenal banyak orang sebagai suatu kabupaten 
yang begitu erat dengan sejarah kerajaanya,belum lagi di kabupaten Gowa 
ini  masih ada keluarga atau garis keturunan raja yang pernah menjabat 
sebagai Sombayya ( seseorang yang memiliki kedudukan sebagai Raja ) di 
Gowa dan mereka dikenal sebagai Lembaga adat kerajaan, mereka inilah 
yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya di 
kabupaten Gowa ini,jadi tidak heran jika eksistensi dari lembaga adat saat 
ini  masih sangat kuat.9” 

 
 
 Hasil wawancara tersebut penyusun menyimpulkan bahwa 

keberadaan lembaga adat di Kabupaten Gowa saat ini masih sangat eksis 

terutama dikalangan keluarga kerajaan, hal ini dikarenakan keluarga 

kerajaan dan pemerintah  masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat 

dan budaya di Kabupaten Gowa sehingga masyarakat Gowa ikut 

mengamati dan turut andil dalam berbagai kegiatan tradisi atau ritual yang 

sampai sekarang masih sering dilaksanakan. 

 
8 Anugrah Maulana Syahrir. Masyarakat Gowa, Wawancara , 28 april 2021 
9 Ikbal,S.Sos. M.Si. Kepala Bidang Kebudayaan di  Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, wawancara, Gowa 19 April 2021 
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Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang masih 

memegang teguh adat istiadat dan memiliki lembaga adat, yakni Lembaga 

Adat Daerah Kabupaten Gowa, selanjutnya disingkat LAD Kabupaten 

Gowa adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan 

atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-

anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta 

pengembangan adat budaya di Kabupaten Gowa. Pembinaan dan 

pengembangan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan 

memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan 

ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelestarian adalah upaya 

menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, 

terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat 

istiadat kebiasaankebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap 

terjaga dan berlanjut.10 

Atas Dasar pelestarian dan pengembangan kemudian DPRD 

Kabupten Gowa melahirkan sebuah perda tentang LAD dan Kemudian 

disahkan dan di nomor registrasikan, Perda LAD Kabupaten Gowa Nomor 

5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah.  

Setelah disahkanya PERDA LAD tersebut membuat keberadaan 

lembaga adat semakin  dibutuhkan dalam membantu pemerintah daerah 

untuk melestarikan adat dan budaya. Sama halnya dengan yang 
 

10 Lampiran PerdaNomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat dan Budaya di 
Kabupten  Gowa 
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disampaikan oleh Bapak Ikbal, S.Sos,.M.Si  Kepala Bidang Kebudayaan 

di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kabupaten Gowa mengatakan 

bahwa : 

“Lembaga adat daerah Kabupaten Gowa  sangat berperanan 
penting dalam membantu pemerintah, senantiasa memprogramkan 
kegiatan-kegiatan kebudayaan adat istiadat di Kabupaten Gowa 
terutama dalam melestarikan adat dan budaya juga membantu 
dalam menyelsaikan berbagai permasalahan di tengah masyarakat 
terutama bagi masyarakat adat”  11 
 
Adapun pengaruh  lembaga adat terhadap masyarakat Gowa 

sampai saat ini masih sangat berpengaruh terutama bagi masyarakat adat 

yang berada di Kabupaten Gowa. Menurut bapak Nursalam Dg (Karaeng) 

Palangi selaku masyarakat di Kabupaten Gowa, berpendapat bahwa : 

“Lembaga adat  sangat berpengaruh bagi masyarakat hal ini 
disebabkan karena dengan adanya lembaga adat maka masyarakat 
dapat menumbuhkan kesadaranya untuk tetap mempertahankan 
keberadaan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tradisi. Beliau 
juga mengtakan bahwa masyarakat Gowa memahami bahwa 
tradisi-tradisi yang sering dilaksanakan oleh lembaga adat 
merupakan suatu tradisi yang memiliki nilai-nilai positif bagi 
pembentukan katrakter masyarakat. Sehingga dengan terbentuknya 
lembaga adat, dapat membentuk ruang gerak bagi masyarakat adat 
untuk meningkatkan kreatifitasnya.”12  
 
Adapun hasil wawancara dengan bapak Zainal selaku masyarakat 

Gowa, senada dengan apa yang disampaikan di atas perihal pengaruh 

lembaga adat terhadap masyarakat ,ia mngatakan bahwa : 

“Lembaga adat  masih sangat berpengaruh bagi masyarakat, salah 
satu contohnya yakni sebagian masyarakat yang apabila terjadi 
sengketa biasanya meminta bantuan ke pemangku adat untuk 
diminta menyelsaikan sengketa tersebut atau sebagai mediator 

 
11 Ikbal,S.Sos. M.Si Kepala Bidang Kebudayaan di  Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa 19 April 2021 
12 Nursalam Dg (krg) Palangi, Masyarakat Gowa,Wawancara 21 April 2021 
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dalam sengketa tersebut. Selain itu dengan adanya lembaga adat 
maka tradisi-tradisi penting bagi masyarakat masih bisa tetap ada 
karena sebagian masyarakat menganggap bahwa tradisi-tradisi 
tersebut bukan hanya sekedar tradisi, tetapi terdapat nilai-nilai 
positif yang terkandung didalamnya  sehingga membuat sebagian 
masyarakat harus patuh kepada aturan-aturan adat dan sanksi-
sanksi yang berlaku dalam kehidupan keseharian.13 
 

Adapun tugas utama dan peranan Lembaga adat yang sempat 

diejalaskan oleh  Bapak Andi Kumala Idjo selaku pemangku adat bate 

salapang pada saat wawncara mengatakan bahwa :  

Lembaga adat itu pada masa kerajaan tugas dan perananya sangat 
banyak ,karena mereka dulu sebagai perdana mentri,tapi setelah 
berubahnya sistem kerajaan menjadi sistem pemerintahan maka 
perananya sudah tidak seperti dulu, jika ditanya menegenenai tugas 
dalam membantu pemerintah tentu ada,kami membantu pemerintah 
dalam melestarikan adat di Kabupaten Gowa, kami juga sebagai 
tempat untuk menampung segala aspirasi masyarakat, bahkan jika 
ada masyarakat yang berkonflik, kami biasa ikut andil dalam 
menyelsaikanya, tidak hanya itu kami juga terkadang mengawai 
kinerja dari pemerintah desa yang terkadang tidak sesuai dengan 
tugas dan kewajibanya atau melakukan hal yang menyimpang14 

 
Mengenai penjelasan dari hasil wawancara di atas maka penyusun 

menyimpulkan bahwa peranan lembaga adat yakni : 

1. Membantu pemerintah melestarikan adat dan budaya di Kabupaten 

Gowa. Lembaga adat daerah di Kabupaten Gowa memilki tugas utama 

yang harus dilakukan yakni melestarikan serta menjaga adat dan  

budaya yang sejak dulu di miliki oleh kerajaan/dan sekarang 

Kabupaten Gowa, dan dalam hal ini pihak pemerintah dengan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga adat untuk 

bersama-sama memeperkenalkan kekayaan adat dan budaya yang 

 
13 Zainal,Masyarakat Gowa, wawncara 28 april 2021 
14 Andi Kumala Idjo Pemangku  Adat Bate salapang, wawancara , 25 april 2021 
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dimilki Kabupaten Gowa salah satu contohnya yaitu Lembaga adat 

meenyelenggarakan ritual adat accera Kalompaong dan appalili 

disetaip tahunya . 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Lembaga adat di Kabupaten Gowa memiliki tugas yakni menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana dalam membantu 

berjalanya suatu penyelenggaraan pemerintahan pusat selain kepala 

daerah, lembaga adat pun ikut andil dalam menampung serta 

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berbagai hal seperti 

membantu masyarakat Gowa dalam mengemukakan pendapat, 

mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan di 

Kabupaten Gowa.  

3. Membantu menyelsaikan konflik masyarakat  

Tugas dan fungsi lembaga adat selanjutnya yaitu membantu 

menyelsaikan konflik yang terjadi ditengan masyarakat ,dimana 

lembaga adat ikut andil dalam menyelsaikan masalah tersebut, salah 

satu contohnya, dimana pihak lembaga adat Gowa pernah 

menyelsaikan persoalan masyarakat Gowa yang melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga .  

4. Sebagai tempat mediasi masyarakat adat  

Tugas utama yang harus dilaksanakan  lembaga adat selanjutnya yaitu 

sebagai tempat mediasi masyarakat adat, dimana apabila terjadi 

sebuah konflik atau kesalapahaman maka lembaga adat ikut andil 
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dalam menyelsaikan konflik tersebut, salah satu contohnya yaitu 

dimana lembaga adat mendamaikan salah satu masyarakat Gowa yang 

pernah berselih paham mengenai menagenai pembagian harta waris 

yang kemudian pihak lembaga adat menjadi wadah dalam 

menyelsaikan konflik pembagian harta warisan tersebut.  

5. Melakukan pengawasan  

Tugas utama yang harus dilakukan  lembaga adat selanjutnya yaitu 

melakukan pengawasan terhadap para aparatur desa, dalam hal ini 

lembaga adat dalam perananya hampir sama dengan BPD (Badan 

Pengawasan Desa) yang melakukan pengawasan terhadap desa, baik 

kinerja terhadap kepala desa, maupun dengan terselenggaranya 

pembangunan desa, salah satu contoh nya dimana pihak lembaga adat 

pernah melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur lurah di 

setiap kelurahan yang ada di Gowa  mengenai pungli dalam 

pengurusan administrasi mengingat banyaknya masyarakat yang 

dipersulit dalam pengurusan administrasi apapun di kelurahan. 

meskipun lembaga adat ini tidak seutuhnya melakukan tugas seperti 

BPD tetapi, lembaga adat ini ikut andil dalam penyelenggaraan tugas 

pembantuan  daerah di Kabupaten Gowa. 

Adat merupakan istilah dari bahasa arab yang berarti kebiasaan, 

adat istiadat sudah ada sejak zaman pra Islam di mana kebiasan-kebiasaan 

masyarakat dalam hal keseharian, budaya ataupun keagamaan, dimana 

kebiasaan pada saat pra Islam adanya kebiasaan–kebiasaan yang dapat 
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dikatakan sebuah kegiatan yang menduakan Tuhan, berjudi, mabuk-

mabukan, bahkan menyembah berhala yang diyakini sebagai Tuhannya. 

Seperti dan dalam perkembangannya ada istilah Urf yaitu adat istiadat 

yang mana adat istiadat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam atau 

tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis. 

C. Pandangan Siyasah Syar’iyyah Mengenai Lembaga Adat Kabupaten 

Gowa  

  Hukum Islam  dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak 

ada titik temunya para ahli boleh berijtihad dalam menetapkan hukum, 

agar dapat menemukan titik terang dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Dimana dalam kondisi saat ini khususnya di Kabupaten Gowa  dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, yang tidak menemui 

titik terang, kepala adat/pemangku adat dan  kepala desa melakukan ishlah 

(mendamaikan) dalam menetapkan hukum yang tidak keluar dari syariat 

Islam agar terselesainya suatu permasalahan yang ada. Sesuai dengan QS-

al-Hujurat/.49:9 

ى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ َواِْن َطۤاى�فَٰتِن ِمَن اْلُمْؤِمنِْیَن اْقتَتَلُْوا فَاَْصِلُحْوا بَْیَنُھَمۚا فَِاْنۢ بَغَْت اِْحٰدىُھَما َعلَى اْالُْخرٰ   
       

َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطْین فَۤاَءْت فَاَْصِلُحْوا بَْینَُھَما بِاْلعَْدِل َواَْقِسطُ  ِ ۖفَِان ◌َ ْوا ۗاِنَّ �ّٰ َء اِٰلٓى اَْمِر �ّٰ ◌ْ تَْبِغْي َحتّٰى تَِفْيۤ  
      

   Terjemahnya : 

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, 
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya 
berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah 
(golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali 
kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada 
perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan 
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adil,dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil”15 
 
Ayat diatas memerintahkan untuk melakukan ishlah  atau 

mendamaikan seseorang yng sedang berperkara dan ayat menyebut secara 

tegas perintah berlaku adil. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini 

turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian 

dengan menggunakan alas kaki,antara kelompok Aus dan Kharaj. Itu 

dimulai ketika Rasul saw yang mengendarai keledai melalui jalan dimana 

Abdullah Ibn Ubay Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-

rekannya. Saat itu, keledai Rasul buang air, lalu Abdullah yang merupakan 

tokoh kaum munafikin itu berkata : “Lepaskan keledaimu karena baunya 

mengganggu kami “ , Sahabat Nabi saw Abdullah Ibn Rawahah ra., 

menegur Abdullah sambil berkata : “Demi Allah bau air keledai Rasul 

lebih wangi daripada minyak wangimu “, Dan terjadilah pertengkaran 

yang mengundang kehadiran kaum masing-masing (HR.Bukhari dan 

Muslim melalui Anas Ibn Malik)16    

Pandangan Islam, ahlul halli wal aqdi merupakan suatu lembaga 

perwakilan rakyat dimana selain bertugas di kenegeraan, lembaga adat 

juga bertugas melakukan pengawasan dimana seperti halnya dengan tugas 

BPD (Badan Pengawasan Desa). Dalam tingkat desa lembaga adat dapat 

digolongkan sebagai ahlul halli wal aqdi karena memiliki tugas terhadap 

pengawasan, tetapi lembaga adat dapat melakukan pengawasan ditingkat 
 

15 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,h. 
16 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an 
(Jakarta: Lentera Hati,2009),h.597. 



 

73 
 

desa, yang terdapat tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan 

aparatur desa yang melakukan tugas pengawasan terhadap desa, jika ahlul 

halli wal aqdi sebagai dewan perwakilan rakyat, sementara lembaga adat 

sebagai dewan perwakilan desa, yang bertugas melakukan pengawasan di 

desa, jika dalam konteks Islam yang berwenang melakukan pengawasan 

adalah ahlul halli wal aqdi dan dalam konteks tingkat desa yag melakukan 

tugas desa adalah BPD atau lembaga adat desa.17 

Agama Islam merupakan agama rahmata lil alamin, dimana agama 

Islam agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia 

termasuk adat istiadat, sehingga kebiasaan yang sudah menjamur 

dikehidupan masyarakat tetap berada dalam syariat Islam.18 lembaga adat 

memiliki tugas dalam melestarikan adat istiadat yang ada dikabupaten 

Gowa yang dimana tradisi atau adat yang sering dilaksanakan oleh pihak 

lembaga adat ada banyak ritual adat tradisi tetapi ritual adat  yang bekerja 

sama dengan pihak pemerintah ialah tradisi Accera kalompoang dan 

tradisi appalili yang dimana kedua tradisi ini memang meiliki anggaran 

terkhusus dari pemerintah dalam hal melestarikan adat dan budaya di 

kabupaten Gowa. Adapun tradisi atau ritual adat yang sering dilaksankan 

lembag adat yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gowa 

ialah: 

 

 
17Muvita Ayu Anjasari, Peranan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa persfektif hukum islam, jurnal ilmu pemerintahan ,vol.12, No.1 tahun 2019, h.10 . 
18 Muhammad Khairan Arif, Islam Rahmatan lil Alaimin from social and cultural 

perspektif, jurnal studi agama dan pemikiran islam, Vol.12, No.2, 2021. h.10  
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a. Accera Kalompoang  

 Accera berasal dari akar kata dalam Bahasa makassar 

”cerak” yang berarti darah, sehinnga accerak adalah menuangkan 

(menggunakan) darah, sedangkan  Kalompoang berasal dari bahasa 

Makassar yang berarti “Lompo” yang berarti besar. Kalompoang 

adalah benda kebesaran (religia) seperti tombak yang bahanya 

terbuat dari rotan dan berambut ekor kuda, parang dari besi tua,keris 

emas, yang memakai permata, gelang berkepala naga, dan kalung, 

anting, kancing emas. Benda ini diyakini bertuah dan keramat karena 

dianggap berasal dari dunia lain serta sejumlah benda-benda yang 

dimiliki dalam perkembangan Kerajaan Gowa sebagai simbolisasi 

kekuasaan dan kemuliaan seorang raja, pelaksaannya dipercayakan 

kepada kerabat raja bersama lembaga adat Bate-Salapang dan 

pemerintah serta tokoh ritual dan kelompok khusus yang paham 

tentang upacara tersebut. Makna dan simbol terdapat pada setiap 

proses Accera Kalompoang misalnya pada proses : 

1)  Alekka Jekne 

 Adalah penjemputan atau pengambilan air bertuah atau air 

suci di sumur tua kerajaan Gowa. Allekka Jekne dilakukan pada 

pukul 7:30 sampai 9:00 (Situnrung Bulo). Peneliti menanyakan 

mengapa harus dipagi hari? karena di pagi, matahari menyinari 

bumi, memberi tahu kepada semua makhluk di alam semesta ini 

untuk memulai aktivitas. Adapun iring-iringan oleh penari atau 
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pemusik yang dalam bahasa Makassar Tunrung Pakballe yang 

memiliki makna bahwa Tunrung Pakballe adalah salah satu 

penghormatan terhadap leluhur atau sebagai bentuk kegembiraan 

untuk pelaksanaan Accera Kalompoang 

2) Ammolong Tedong  

Upacara pemotongan kerbau yang sudah terjamin 

kesehatannya untuk penyembelihan hewan kurban. Kegiatan pada 

saat posisi sinar matahari dipertengahan bumi (Allabbang-lino). 

Makna mengapa penyembelihan kerbau dilakukan saat sinar 

matahari berada dipertengahan bumi karena nenek moyang di masa 

lalu menghormati waktu-waktu tersebut. Dalam waktu tersebut kita 

tidak bisa melihat bayangan kita. Selain itu panitia penyelenggara 

dan masyarakat yang terlibat dalam upacara tersebut akan 

melakukan sholat Dzhuhur berjamaah setelah melakukan 

penyembelihan. Apa makna yang terkandung dalam ritual 

Ammolong Tedong? kerbau adalah hal yang penting dalam 

kehidupan manusia karena aspek sosial di luar agro seperti 

pertanian mereka menggunakan kerbau untuk membajak pertanian 

mereka. Jadi itulah mengapa kerbau melambangkan kekuasaan, 

integritas, dan sosial yang tinggi.  

3) Appidalleki Kalompoang 

Pengertian Appideki Kalompoang adalah upacara 

persembahan sesajian kepada leluhur yang berisikan daging 
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kerbau, ayam dan lauk-pauk bersamaan dengan kue-kue dalam 

kemasan tradisional (makanan tradisional). Kegiatan ini 

dilaksanakan pada malam hari atau sesudah baddah Isya dan 

malam takbiran Idul Adha  

4) Allangngiri Kalompoang 

 Allangngiri merupakan upacara puncak dari Accera 

Kalompoang yaitu mencuci benda pusaka yang terbuat dari emas, 

seperti mahkota (Salokoa), kalung, rantai, giwang, cincin dan 

piringan/kancing yang akan dibersihkan dengan air bertuah yang 

berasal dari sumur Bungung Lompoa serta diberi ramuan khusus 

untuk pensucian. Ritual ini hanya.19 

Adapun hasil wawancara dari bapak Ikbal, S.Sos. M.Si, kepala 

Bidang kebudayaaan kabupaten Gowa  menyatakan bahwa : 

“Kegiatan ritual adat atau tradisi yang sering dilaksanakan pihak 
lembaga adat dengan pihak pemerintah yaitu, kegaiatan ritual 
accera kalompoang dan ritual appalili yang diamana kedua ritual 
adat ini penyelenggaraanya didanai oleh pihak pemkab, adapun 
menurut saya mengenai kegiatan accera kalompoang itu 
didalamnya ada unsur prosesi pembersihan benda pusaka di Balla 
lompoa dan pemotongan kerbau yang menurut pengamatan saya 
pribadi itu ada unsur syirik didalmnhya ,tetapi kita kembali lagi 
bahwa itu merupakan tradisi yang merupakan ciri khas dari suatu 
daerah.” 20 

   
Dalam pernayataan narasumber di atas beliau menganggap bahwa 

tradisi accerak kalompoang tersebut mengandung unsur syirik yang dalam 

 
19 Hizbi Fauz,dkk ,Simbolisme Pada Upacara Pencucian Alat Pusaka Pada Acara Accerak 

Kalompoang di Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa, artikel,h.9 
20 Ikbal,S.Sos. M.Si Kepala Bidang Kebudayaan di  Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, 

wawancara, Gowa 19 April 2021 
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prosesi pemotongan kerbau ini dianggap sebagai persembahan kepada 

leluhur. Sebagaimana dalam Q.S Al- Baqarah /2 :170 

ُ قَالُْوا بَْل نَتَّبُِع َمآ اَْلفَْینَا َعلَْیِھ ٰابَۤاَءنَا ۗ اََولَ  ۤاُؤُھْم َال یَْعِقلُْوَن َشْیـ�اْو َكاَن ٰابَ َواِذَا قِْیَل لَُھُم اتَّبِعُْوا َمآ اَْنَزَل �ّٰ  

َال یَْھتَُدْونَ   وَّ  

Terjemahanya: 

“Dan apabila dikatakan kepada mereka “ikutilah apa yang telah 
diturunkan Allah “ mereke menjawab : “(Tidak), kami mengikuti 
apa yang  kami dapati pada nenek moyang 
kami(melakukanya)padahal nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk .”  

Abu malik Al-Asy’ari radhiyallahu’anhu bahwa Rasulullah 
Sahallalalahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

تِى ِمْن أَْمِر اْلَجاِھِلیَِّة الَ یَتُْرُكونَُھنَّ اْلفَْخُر فِى األَْحَساِب َوالطَّْعُن فِى األَْنَساِب وَ  ُجومِ اِالْستِْسقَاُء بِالنُّ ْربٌَع فِى أُمَّ  

ْرٌع ِمْن َجَربٍ َوقَاَل النَّائَِحةُ إِذَا لَْم تَتُْب قَْبَل َمْوتَِھا تُقَاُم یَْوَم اْلِقیَاَمِة َوَعلَْیَھا ِسْربَاٌل ِمْن قَِطَراٍن َودِ ». َوالنِّیَاَحةُ     

 Artinya : 

“Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan 
jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan: (1)membangga-
banggakan kebesaran leluhur, (2) mencela keturunan, (3) 
mangaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dan (4) 
meratapi mayit (niyahah)” lalu belaiu besabda ,” Orang yang 
melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, makai ia akan 
dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang 
berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur 
dengan penyakit gatal” (HR.Muslim, no.934) 

Setiap orang yang tidak mengikuti dalil Al-Qur’an dan As-sunnah, 

enggan mentaati Allah dan Rasul-Nya lalu berpaling pada adat dan tradisi 

nenek moyang dan masyarakat yang ada. Itulah yang disebut orang 

jahiliah dan layak mendapat celaan. 



 

78 
 

Begitu pula orang yang sudah jelas baginya kebenaran dari Allah 

dan Rasul-Nya lantas ia berpaling pada adat istiadat, itulah orang-orang 

yang berhak mendapatkan celaan dan hukuman. 

 Ritual pemotongan kerbau itu tergolong sebagai perbuatan 

musyrik. Pasalnya, ritual mempersembahkan sesajen tersebut ditujukan 

kepada makhuk halus yang dianggap sebagai penguasa tempat tertentu. 

Tentu saja, hal tersebut termasuk sebagai perbuatan menyekutukan Allah 

dengan makhluk. Bahkan perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi para 

pelakunya. 

Dalam Islam sendiri sudah jelas hukumnya menyembah, memohon 

kepada yang selain Allah, memelihara makhluk halus, adalah perbuatan 

yang syirik dan tidak boleh dilakukan dalam islam. 

b. Appalili 

Gowa merupakan sebuah wilayah yang terkenal karena 

mempertahankan adat istiadat pendahulunya.  Dikenal dengan sebutan 

Butta Bersejarah, komunitas distrik, menjadikan upacara komunitas 

sebelumnya sebagai tradisi, yang dijunjung tinggi meskipun harus 

mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah ritual Appalili. 

Tradisi  ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak Kerajaan 

Gowa. Setelah musim panen, upacara Appalili dilakukan sebagai 

persiapan untuk musim tanam. Tuntutan dan kebutuhan petani telah 

bergeser seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan 
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teknologi modern. Alhasil, Appalili kini menjadi wadah penyaluran 

aspirasi melalui wacana guna mendapatkan kesepakatan antara petani, 

pelaku usaha, pemerhati pertanian dengan  pemerintah dalam 

menyusun rencana program untuk tahun-tahun mendatang. Budaya 

appalili mempunyai peranan dalam menentukan harga margin 

minimum keuntungan daripada yang diperolehi oleh pesawah. 

Adapun hasil wawancara dari bapak Ikbal, S.Sos.M.Si 

mengatakan: 

beberapa tahun (dua tahun) kemarin ritual appalili tidak 
dilaksanakan dikarenkan pandemi covid 19, tapi insyaallah 
jika pandemi sudah hilang ritual appalili akan dilaksanakan 
kembali. Jadi appalil itu menjadi wadah penyaluran aspirasi 
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara petani, 
pelaku usaha, pemerhati pertanian dengan pemerintah dalam 
menyusun rencana program pada tahun-tahun berikutnya.21 

Ritual appalili dan tuntunannya masih sesuai dan sejalur dengan 

agama, yakni agama Islam, dimana ritual appalili disini  menjadi tempat 

merumuskan keuntungan bagi para pesawah. Adanya 

musyawarah Appalili ini dapat menghasilkan program pertanian yang 

betul-betul bermanfaat bagi para petani. Terutama langkah-langkah dalam 

meningkatkan hasil pertanian pada tahun-tahun mendatang. Ritual appalili  

ini sesuai dalam kaidah  ushul  fiqih, Ibnu Taimiyah Rahimullah berkata , 

 ُ  َواْألَْصُل فِي اْلعَاَداِت َال یُْحَظُر ِمْنَھا إالَّ َما َحَظَرهُ �َّ

Artinya : 

 
21Ikbal,S.Sos. M.Si Kepala Bidang Kebudayaan di  Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, 

wawancara, Gowa 19 April 2021  
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“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat ) adalah tidak masalah 
selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya “ 22 

 
Adat istiadat suatu kebiasaan yang sering terjadi di dalam 

kehidupan masyarakat, tidak adanya larangan melestarikan adat istiadat 

dalam Al-Qur’an, bahkan adat istiadat bisa tetap dilestarikan asal tidak 

bertentangan dengan al- Qur’an dan al-Hadis. Adanya lembaga adat 

merupakan suatu wadah untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang 

ada dan terpeliharanya kebhinekaan dalam suatu negara dan membantu 

para aparatur  dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Dimana 

agama Islam mengajarkan kepada para umatnya untuk saling membantu 

dan tolong menolong dalam hal apapun sesuai ajaran dalam hukum Islam 

yag telah mengatur dan menjadi pedoman bagi umatnya dalam 

bermasyarakat. Agama Islam tidak memberatkan umatnya untuk 

melestarikan atau mengikuti adat istiadat selama adat tersebut tidak 

bertentangan dengan syariat, adat istiadat di kabupaten Gowa dalam hal ini 

ada yang bertentangan dengan syariat ada pula yang tidak bertentangan 

seperti yang elah dijelaskan diatas mengenai ritual accera kalompoan yang 

didalamnya mengandung unsur syirik dan hal tersebut melanggar syariat 

islam. Berbeda dengan ritual Appalili yang merupakan ritual  yang 

dilaksanakan dengan tujuan agar menghasilkan program pertanian yang 

betul-betul bermanfaat bagi para petani dan ritual ini tidak ada unsur 

melanggar syariat islam . 

 
 

22 Ibnu Taimiyah, Majmu’atul Fatawa, Jus 4,h.196. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Di akhir penulisan ini, dimana penulisan ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menelaah peran lembaga adat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang berhasil disampaikan di atas maka dapat penulis 

simpulkan:  

1. Pada umumnya eksistensi lembaga adat dikabupaten Gowa masih 

sangat eksis, adapun tuagas utama yang harus dilakukan oleh lembaga 

adat dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Kabupaten Gowa diantaranya ialah, membantu 

pemerintah melestarikan adat dan budaya di Kabupaten Gowa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membantu 

menyelsaikan konflik masyarakat, sebagai tempat mediasi masyarakat 

adat, dan melakukan pengawaan . 

2. Dilihat dari sudut pandang Siyasah Sayriah dalam peranannya 

lembaga adat dalam rangka membantu pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi dalam praktek ritual 

tradisinya ada unsur musyrik didalamnya salah satu contoh yakni 

ritual accera kalompoang . Agama Islam merupakan agama yang 

universal dimana tidak menyulitkan umatnya dalam bersosialisasi, 
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termasuk dengan lembaga adat yang memiliki peranan penting 

Kabupaten Gowa, baik dalam peneyelenggaraan pemerintahan 

maupun dalam melestarikan adat istiadat setempat, karena adat 

istiadat dalam Islam boleh tetap dijaga dan dilestarikan asal tidak 

bertentangan dengan syariat Islam yakni al-Qur’an dan hadis, yang 

mana tujuan dari lembaga adat itu sendiri selain menjaga dan 

melestarikan adat istiadat, juga untuk kemshlahatan masyarakat, yang  

dalam agama Islam di perbolehkan, agar tidak terjadi kemudharatan.  

B. Impilikasi Penenlitian 

Bedasarkan hasil penyusunan skripsi maka disarankan antara lain: 

1. Kepada pemangku adat agar perlu adanya koordinasi penuh antara 

para pemangku adat dengan pemerintah  atau dalam hal ini para 

aparatur adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. 

2. Kepada masyarakat khususnya pemuda-pemudi di Kabupaten 

Gowa untuk ikut serta aktif dalam berbagai kegiiatan adat hal ini 

dalam rangka menjaga dan melestarikan adat istiadat setempat, 

agar ada kaderisasi kedepan dalam rangka menjaga dan 

melestarikan adat istiadat. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA  

Untuk Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan kabupaten Gowa : 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Lembaga adat di kabupaten Gowa? 

2. Apa saja program-program lembaga adat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan ? 

3. Apakah Program lembaga Adat sudah berjalan dengan baik dan sudah 

sesuai penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Gowa ? 

4. Apakah antara struktur lembaga adat dan aparatur pemerintah daerah 

saling kordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ? 

5. Bagimana menurut anda tentang Peran atau fungsi Lembaga Adat Di 

kabupaten Gowa? Apakah Lembaga Adat Sudah ikut berperan dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Gowa ? 

6. Sejauh mana kontribusi lembaga adat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di kabupaten Gowa? 

7. Bagaimana pengaruh lembaga Adat dalam kehidupan masyarakat di 

Kabupaten Gowa. 

8. Bagaimana Pandangan anda Terkait hubungan Lembaga Adat dengan 

Pemerintah Kabupaten Gowa ? 

9. Bagaimana eksistensi/keberadaan lembaga adat di kabupaten Gowa ? 

Untuk Pemangku adat Bate Salapang : 

1. Bagaimana Seajarah Awal Mula Terbentuknya Lembaga Adat di 

Kabupaten Gowa ? 

2. Apa saja Program –Program yang telah dilaksanakan Lembaga adat ? 

3. Apa saja ritual adat yang sampai sekarang masih dilaksanakan di 

Kabupaten Gowa ? 
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4. Apakah Pihak Lembaga Adat saling bekerja sama dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Gowa ? 

5. Apa Peran atau fungsi lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di Kabupaten Gowa ? 

6. Kegiatan atau program apa saja yang melibatkan masyarakat gowa ? 

7. Sejauh mana pengaruh lembaga adat terhadap masyarakat di kabupaten 

Gowa ? 

8. Apa harapan bapak terhadap pemerintah dalam upaya pelestarian adat dan 

budaya di Kabupaten Gowa ? 

Untuk Masyarakat Kabupaten Gowa : 

1. Sebagai masyarakat gowa ,apa yang anda ketahui mengenai lembaga 

Adat? 

2. Apakah program Lembaga adat sudah berjalan dengan baik dan sudah 

sesuai dalam penyelenggaraan pemerintahan ? 

3. Bagaimana menurut anda tentang peran Lembaga Adat Di Kabupaten 

Gowa ? Apakah lembaga adat sudah ikut berperan dalaam 

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupeten Gowa ? 

4. Menurut Anda sebagai Masyarakat Gowa ,apa saja pengaruh lembaga adat 

dalam kehidupan masyarakat Gowa ? 

5. Apakah Harapan Anda Kedepanya mengenai peran Lembaga untuk 

Kabupaten Gowa ? 
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6. Bagaimana Pandangan anda terkait hubungan kerja pihak lembaga adat 

dengan pemerintah ? 

7. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan atau ritual tradisi yang sering 

diselenggarakan pihak pemerintah dengan lembaga adat di Kabupaten 

Gowa ? 
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Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa 
 

 
Wawancara Dengan Bapak Ikbal, S,SOS. M.SI Selaku Kepala Bidang 
Kebudayaan di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa 
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Wawancara Dengan Bapak Andi Kumala Idjo Selaku Pemangku 
Adat Bate Salapang (Keturunan Raja Gowa) 

 

Wawancara Dengan Bapak Anugrah Maulana Syahris Selaku 
Masyarakat Gowa 
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Wawancara Dengan Bapak Zainal Selaku Masyarakat Gowa 
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Nomor : B- 3366 /SH.01 /PP.00.9/03/2021 Gowa, 31 Maret 2021 
Sifat : Penting 
Lamp. : Proposal 
Hal : Permohonan Izin Penelitian 

 
Kepada Yth : 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
Cq. Kepala UPT P2t, BKPMD Prov. Sul-Sel 
di 
Makassar 

 
Assalamu ‘Alaikum Wr.Wb. 
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut 
di bawah ini : 

Nama : Rihul Jannah 
Nim : 10200116141 
Fakultas : Syariah dan Hukum 
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara 
Semester : X (Sepuluh) 
Alamat : Jl. Vetran Bakung No.49 

 
Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi : 

“ Hubungan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan Lembaga Adat 
dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah ”. 

 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Halimah B, M.Ag. 

2. Dr. Musyfikah Ilyas, M.H.I. 
Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan 
penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gowa, terhitung mulai tanggal 
31 Maret 2021 s.d.31 April 2021 
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih. 

 
Wassalam 
Dekan, 

 
 
 
  

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp. (0411) 864928-864930 Fax.864923 

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-GowaTelp. 0411-841879, Fax: 0411-82211400 
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Tembusan: 
- Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa 

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. 
Nip. 19731122 200012 1 002 
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ANTRIAN/345/PENELITIAN/DPM-PTSP/04/2021 
 

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
JL. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 

Sungguminasa, 6 April 2021 
 
 

 
 

Nomor : 503/352/DPM-PTSP/PENELITIAN/IV/2021 
Lamp : - 
Perihal : Rekomendasi Penelitian 

KepadaYth. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gowa 
 
 

di- 

Tempat 
 
 

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor 
: 12948/S.01/PTSP/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penelitian. 

 
Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini: 

Nama : RIHUL JANNAH 
Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng / 19 Maret 1999 
Nomor Pokok : 10200117018 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Program Studi : Hukum Tata Negara 
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) 
Alamat : Jl.Vetran Bakung No 49 

 
Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian 

Skripsi/Tesis/Disertasi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul “PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GOWAPERSPEKTIF SIYASAH 
SYAR’IYYAH” 

 
Selama : 5 April 2021 s/d 5 Mei 2021 
Pengikut : - 

 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut 

dengan ketentuan : 
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan  harus melapor kepada 

Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa; 
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.; 
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat 

setempat; 
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa. 
 

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya. 
 
 
 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth: 

 

1 Bupati Gowa (Sebagai Laporan) 
2 Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar; 
3 Yang bersangkutan 
4 Pertinggal 

 
 
 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
a.n. BUPATI GOWA 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Muda 
Nip 19721026 199303 1 003 
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSre 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

RIHUL JANNAH sering disapa Rihul, dilahirkan di 

Kabupaten Bantaeng, Kec. Tompobulu, Kelurahan 

Banyorang, pada Jumat Tanggal 19 Maret 1999. Anak 

pertama dari tiga bersaudara, pasangan dari A.Muh.Jubir 

Dan St.Rahmatiah 

Penyusun menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar 

SDN 53 Banyorang, pada Tahun 2005-2011, 

SMP di MTS Ma’arif Banyorang Tahun 2011-2014, SMK di SMK Negeri 1 Bantaeng 

jurusan Akuntasi Tahun 2014-2017. Kemudian melanjutkan melanjutkan pendidikan 

di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Jurusan 

Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2017- 2021 dengan Predikat 

Cum Loude 3 (tiga) Tahun 10 (sepuluh) bulan dengan IPK 3,81. 

Selama Kuliah penyusun aktif pada Organisasi, Alauddin Law Study Sentre 

(ALSC) pada Tahun 2019-2021, Independen Law student (ILS), Pengurus HMJ 2018- 

2019, Pengurus Forum Genre Sulsel 2019-2021, Organisasi Unicorn Makassar pada 

Tahun 2019-2020 sebagai (Sekertaris). Dan penyusun juga pernah mengikuti pelatihan 

kewirausahaan di Balai Diklat Industri makassar pada tahun 2020. 

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur atas selesainya Skripsi yang 

berjudul “Peranna Lembaga Adat Daerah Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Di 

Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar’iyyah” 
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