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ABSTRAK 

 

Ma’ruf, Ahmad Affifuddin, 2021. Tinjauan „Urf Terhadap Pantangan 

Perkawinan Lusan Besan Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Agus Purnomo, M.Ag., 

Kata Kunci: Perkawinan, Lusan Besan,„Urf 

Pernikahan merupakan Sunnatullah, termasuk salah satu ibadah dan juga 

salah satu fase dalam kehidupan manusia yang lazim dilakukan oleh setiap 

manusia yang sudah aqil baligh (siap lahir batin). Dalam Islam banyak sekali 

ketentuan-ketentuan dalam pernikahan, termasuk juga larangan dalam pernikahan. 

di Indonesia mempunyai banyak sekali budaya, tradisi, dan adat istiadat yang 

dilestarikan secara turun temurun mulai dari nenek moyang sampai dengan 

sekarang. Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh 

adat budayanya yang paling menonjol yakni dalam hal pernikahan. Di Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo terdapat pantangan perkawinan lusan besan yaitu 

anak ketelu dan kepisan. 

Rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar  belakang di atas adalah 

Bagaimana tinjauan‟urf terhadap penetapan lusan besan sebagai pantangan 

perkawinan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?, dan Bagaimana 

tinjauan‟urf  tentang syarat-syarat yang membolehkan praktik nikah lusan besan 

di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?. 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan 

menggunakan metode kualitatif yang menggunakan presefektif „urf. Sedangkan 

teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara kepada para 

pelaku dan sebagian tokoh masyarakat. Analisis yang digunakan menggunakan 

metode deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan 

fakta lalu menarik kesimpulan.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  (1) bahwasanya penetapan 

lusan besan sebagai pantangan perkawinan bisa dilihat dari macam-macamnya 

adat larangan termasuk dalam kategori „urf fasid, karena dalam adat ini tidak 

sesuai dengan ketentuan hukum islam (fikih) tentang syarat dan rukun yang tidak 

pernah melarang soal pernikahan anak nomor tiga dan nomor satu. (2) 

Bahwasanya syarat-syarat yang membolehkannya nikah} lusan besan termasuk 

dalam kategori „urf khas{  karena berlaku pada suatu daerah dan masyarakat 

tertentu, dilihat dari bentuknya termasuk dalam „urf fi‟li, karena melibatkan 

perbuatan manusia Sedangkan dari segi keabsahan tradisi ini termasuk dalam 

kategori „urf fasid, karena bertentangan dengan syaiat islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim 

dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). 

Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin 

yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami-

isteri.1 Kata nikah berasal dari Bahasa arab, yaitu masdar dari nakah}a yang 

artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Selain itu nikah 

juga berarti bersetubuh. menurut syara‟ nikah} adalah suatu akad yang 

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim 

dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.2  

Menurut Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 

yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan 

“pernikahan” berasal dari kata nikah} yang menurut Bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh 

(wat’i). Kata ‚nikah}‛ sering juga dipergunakan arti akad nikah}.
3
 

 

 

                                                           
1
 Beni Ahmad Saebeni, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung : Pustaka Setia, 

2011), 30-32. 
2
 Ibid., 30-32. 

3
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Bogor: Kencana,2003),7. 



 

 

7 
 

Dalam  suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu 

ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam 

suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang dilaksanakan menurut 

ketentuan syariat islam, pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh 

syara‟ sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa‟ 

ayat 3 

ٍَ انُِّعَ ف ا َيب َطبَة نَُكْى ّيِ ْٕ َِْكُح ُزٰثعَ ب َٔ ثُٰهَث  َٔ ى  ُٰ ا  ۤبِء َيثْ ْٕ ٌْ ِخْفتُْى اََّلا تَْعِدنُ فَِب

 ْٔ اِحدَحً اَ َٕ بَُُكىْ َيب  فَ ًَ ٌْ ا َيهََكْت اَ ْٕ نُ ْٕ ى اََّلا تَعُ َٰ  ٰذِنَك اَْد

 

Artinya:  

“Maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja”.
4

                                                           
4
 Al-Qur’a>n, 4:3. 



 

 

8 
 

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada 

bab 1  dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan : “Perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai suami istri dengan 

tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan  

Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua 

pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan meningkatkan 

tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat 

membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, warrahmah, tentram 

dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menengakkan cita-cita 

kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada 

ajaran ajaran Allah dalam al- quran dan as- Sunnah yang sifatnya global, 

tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara2 

Menurut Abdur-Rahman al-juzairi, kata nikah} (kawin) dapat didekati 

dari tiga aspek pengertian (makna) yakni makna lughawi (etimologis), makna 

us{uli (syar‟i) dan makna fiqhi (hukum). Pembahasan lebih lanjut hendak 

mencoba menjabarkan dari masing-masing pengertian yang baru saja 

disebutkan. Terutama dari sudut pandang makna lughawi dan makna fiqhi 

(hukum). Sedangkan dari sudut pandang us{uli (syar‟i) akan dititiberatkan 

pada hal-hal yang bertalian erat dengan pendekatan filsafat hukum, seperti 

hikmah dari kebolehan berpoligami dalam hukum perkawinan dan rahasia 

                                                           
1
 Moh. Saifulloh Al Aziz S. Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang,2005) 

2
 Saebeni, Hukum perdata islam di Indonesia, 35-36. 
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atas dua berbanding satu dalam hal pembagian harta peninggalan (tirkah) 

dalam hal kewarisan.3 

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan ) ialah az-zawaj/ az-ziwaj  

dan az-zijah terambil dari kata zaja-yazuju-zaujan  شٔجبٌ( -ٌصٔج -)شاج yang 

secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisian dan mengadu 

domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/ az-ziwaj ( ج ّٔ شٔجب -ٌصٔج -ش ) 

disini ialah at-tazwij yang terambil dari kata zawwaja- yuzawiju- tazwijan 

dalam bentuk timbangan ‚fa‘ala- yufa’ilu-taf‘ilan ( تفعٍّال -ٌفعّم -فعّم ) yang secara 

harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, 

menyertai dan memperistri. Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam 

kontek syar‟i seperti di formulasikan para ulama fikih, terdapat berbagai 

rumusan yang satu sama lain berbeda-beda, jangankan antara mazhab mazhab 

fikih yang berbeda aliran politik dan mazhab teologisnya, anatara, mazhab 

fikih yang sama aliran teologis dan aliran politiknya tidak jarang diwarnai 

perbedaan. Perhatikan missal takrif nikah yang diberikan empat mazhab 

(Hanafiah, Malikiyah, Syafi‟iah, Hanabilah) yang aliran politiknya lazim 

dianggap sama-sama Sunni dan aliran mazhab teologisnya sama-sama dalam 

lingkungan Ahlus-Sunnah Wal- Jamaah.4 

Menurut istilah fikih nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang 

mengandung kebolehan melakukan hubungan sekssual dengan memakai 

nikah atau tazwij. Nikah} atau jima‟sesuai dengan makna linguistiknya berasal 

                                                           
3
 Mohammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam ( Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2004), 41. 
4
 Ibid., 44. 
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dari dari kata al-wat’i, yaitu bersetubuh atau bersenggama, nikah adalah akad 

yang mengandug pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz al-nikah 

atau al-tazwij artinya bersetubuh dengan pengertian ini, menikahi perempuan 

hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli. 

Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku pada manusia melainkan 

berlaku pula pada semua makhluk Allah. Karena di dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta 

Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata nikah atau pernikahan tetapi 

digunakan kata perkawinan. Hal ini bahwa makna  nikah atau kawin berlaku 

untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Hal ini karena kata 

nikah adalah Bahasa Arab, sedangkan kawin berasal dari Bahasa Indonesia.5 

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau 

embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja 

merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga dan keturunan melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju 

pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu 

menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dan yang lain6. Pada hakikatnya 

akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan 

manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara 

dua keluarga, dari baiknya pergaulan si istri dengan suaminya, kasih-

mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah 

pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya 

                                                           
5
 Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, 44. 

6
 Saebeni, Fikih Munakahat, 11. 
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dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu 

dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.7 

Sabda Rasulullah SAW: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٍِ َيْععٍُٕد زظً هللا عُّ قَبَل نََُب َزُظُٕل َللََاا ِ ْث ٍْ َعْجِد َللََاا  َع

ُُْكُى اَنْ  ٍِ اْظتََطبَع ِي ُ أََغطُّ )ٌَب َيْعَشَس اَنشاجَبِة ! َي ْج , فَإَِّا ٔا جَبَءحَ فَْهٍَتََص

وِ   ِنْهجََصسِ  ْٕ ِّ ثِبنصا ٍْ ٍْ نَْى ٌَْعتَِطْع فَعَهَ َي َٔ ٍُ ِنْهفَْسجِ ,  أَْحَص ُ نَُّ  ; َٔ فَإَِّا

 ِّ ٍْ َجبٌء ( ُيتافٌَق َعهَ ِٔ. 

Artinya:  

“Hai pemuda-pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu serta 

berkeinginan hendak menikah hendaklah dia menikah. Karena 

sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata 

terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memliharanya dari 

godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, 

hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap 

perempuan akan berkurang.”8 

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara  

laki-laki dan perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta 

menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya. Abu Zahra 

mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu adkad yang menghalalkan 

hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita saling membantu, dan 

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut 

ketentuan syariat. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah 

seperti yang diatur oleh islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat 

seperti yang telah diatur oleh Al-Qur‟an sebagai mistaqan ghalizhan 

                                                           
7
 Saebeni, Fikih Munakahat, 11. 

8
 Al-Bukhori, Shohih Al-Bukhori, juz 7 ( Beirut: Dartoq Al- Najah, 1442 H), 3. 
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sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa‟ ayat 21 yang artinya “dan 

bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul 

satu sama lain (sebagai suami-istri) telah mengambil perjajnjian yang kuat 

(ikatan perkawinan) dari kamu.9 Kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

berhubungan dengan soal perkawinan misalnya surat Ar-Rum ayat 21 dan 

surat An-Nisa‟ ayat 3, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang diberikan 

oleh keempat mazhab dan fuqoha lainnya itu belum dapat menggambarkan 

nilai-nilai ideal yang terkandung dalam perkawinan sebagai yang 

dimaksudkan oleh ayat-ayat tersebut. 

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara laki-laki dengan 

perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas 

pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Ia mengandung pengertian 

adanya kemauan bebas dua belah pihak yang saling yang saling berjanji, 

berdasarkan prinsip suka sama suka, jadi jauh sekali dari penegrtian yang 

mengandung suatu paksaan karena baik puhak laki-laki maupun pihak 

perempuan yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan 

penuh untuk  menyatakan untuk menerima atau menolaknya. Perjanjian itu 

dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul yang harus diucapkan dalam satu 

majlis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan 

calon istri jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum 

maupun oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.10 

                                                           
9
 Saebeni, Fikih Munakahat, 13. 

10
 Saebeni, Fikih Munakahat, 11. 
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Subtansi yang terkandung dalam syari‟at perkawinan adalah menaati 

perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan 

rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku 

perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh 

karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang 

bersangkutan tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak 

pihak. Perkawinan dituntut menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, 

bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. 

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh 

adat istiadat dari para leluhur, tak peduli walaupun zaman sudah berubah 

seperti ini. Karena bagi kebanyakan orang jawa melanjutkan tradisi atau 

meneruskan peninggalan nenek moyang itu bersifat wajib.11 Dan mereka 

percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan 

melupakannya. Pantangan menikah menurut adat Jawa masih banyak 

dipegang teguh sebagian masyarakat Jawa khususnya waga masyarakat 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, mereka menyakini bahwa barang 

siapa yang melanggar pantangan menikah  ini kelak ke depannya rumah 

tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk 

pada keluarga besarnya.12 

                                                           
11

 Adat Istiadat Suku Jawa dalam https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa, diakses 

pada tanggal 20 januari 2021 pukul 10.00 WIB. 
12

 Adat Istiadat Suku Jawa dalam https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa, diakses 

pada tanggal 20 januari 2021 pukul 10.00 WIB. 

https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa
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Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terdapat pantangan 

menikah yakni lusan besan merupakan adat larangan perkawinan antara anak 

pertama dan anak ketiga, lusan kepanjangannya Ketelu dan Kepisan, dan 

ternyata kepercayaan yang mengaturnya aturan ini menjadi hal yang mengikat 

dalam masyarakat di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan menjadi 

pamali mau percaya atau tidak namun pesan ini kuat. Pamali dapat diartikan 

dengan pantangan atau larangan, pamali dipandang sebuah pesan yang harus 

benar-benar dapat dipahamai maknanya agar tidak terjadi kesalahan presepsi 

terhadapnya, sebab kita terlalu beranggapan yang tidak-tidak dengan tradisi 

dan hanya menghasilkan anggapan kalau pesan sesepuh sudah tidak relevan 

dan kuno dimata zaman meski majunya zaman, sebagian orang jawa 

khususnya masyarakat di kecamatan sambit kabupaten ponorogo tetap 

memandang pamali lusan besan sebagai isyarat yang harus dipatuhi, harus 

diwariskan kepada generasi mendatang agar dengan harapan mereka dapat 

mematuhi dan memprioritaskan demi keslamatan dan kesuksesan hidup yang 

akan dihadapi.13 

Perkawinan lusan besan dilarang oleh sesepuh (Perjonggo) di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Adat budaya yang sudah menjadi 

kebiasaan seperti ini tetap dipertahankan oleh msayarakat sebab tokoh adat 

yang disebut perjonggo sebagai panutan masyarakat menjadikan hal itu 

sebuah pantangan perkawinan yang seharusnya dihindari. Hasil wawancara 

perjonggo dan pengamatan terhadap pasangan keluarga mengalami 

                                                           
13

 Rebo Suroso, Hasil wawancara, Ponorogo, 10 Januari 2021. 
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permasalahan ekonomi, sakit-sakitan, bahkan ada yang meninggal dunia 

dengan jangka waktu tidak lama dengan hari pasca perkawinan. 

Meskipun demikian menurut bapak Nyupeno selaku sesepuh tokoh 

adat di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo bahwa 

terdapat syarat yang harus dipenuhi ketika akan melanggar pantangan 

perkawinan lusan besan yakni dengan cara mendahulukan adiknya untuk 

menikah terlebih dahulu, sehingga calon pasangan akan menikah dengan 

urutan kedua , selain itu juga bisa dengan cara penemuan calon pasangan ke 

orang lain dengan istilah yang merayakan resepsi hanya salah satu dari 

mempelai.14 

Dalam Fikih Munakahat  hal-hal tersebut di atas tidak ada larangan 

ataupun pantangan, namun Fikih Munakahat memberi syarat dan rukun dalam 

pernikahan. Adapun untuk syaratnya yakni; 1) laki-laki dan perempuan sah 

untuk dinikahi artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram 

untuk dinikahi baik karena haram sementara atau selamanya. 2) akad 

nikahnya dihadiri oleh para saksi. Sedangkan untuk rukunnya pernikahan 

yakni; 1) adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.  2) 

adanya wali dari pihak pengantin perempuan. 3) adanya dua orang saksi. 4) 

sighat akad nikah. Sehingga dalam hal ini pantangan perkawinan lusan besan 

                                                           
14

 Nyupeno, Hasil wawancara, Ponorogo, 3 Maret 2021. 
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akan tetap sah menurut Fikih Munakahat dilihat dari syarat dan rukunnya 

pernikahan.15 

Dengan demikian penyusun merasa tertarik terhadap pengaruh 

ditaatinya adat larangan tersebut melalui  kacamata „urf. Penelitian yang 

dilakukan penyusun dalam hal ini adalah penelitian lapangan dan merupakan 

penelitian kualitatif dimana data diambil dengan metode interview dengan 

tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh, pejabat pemerintah dan tentunya para 

kerabat dekat pelaku nikah lusan besan. Dalam menganalisis kasus diatas 

peneliti menggunakan pendekatan „urf yaitu pendekatan yang digunakan 

untuk melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan pemasalahan-

permasalahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo, apakah larangan nikah{ lusan besan tersebut benar-benar dilarang 

atau diperbolehkan. Peneliti akan meneliti masalah yang ada di daerah 

tersebut dengan menggunakan pandangan „urf dan yang diangkat judul yaitu 

“TINJAUAN ‘URF TERHADAP PANTANGAN PERKAWINAN 

LUSAN BESAN DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN 

PONOROGO”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan „urf terhadap penetapan lusan besan sebagai 

pantangan perkawinan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan‟urf  tentang syarat-syarat yang membolehkan praktik 

nikah lusan besan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 
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  Slamet Abidin, Fikih Munakahat 1(Bandung:CV Pustaka Setia,1999) 63-64  
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan penetapan lusan besan sebagai pantangan 

perkawinan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan tentang syarat-syarat yang membolehkan praktik 

nikah lusan besan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

D.  Maanfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi 

masyarakat dan bisa menjadi lebih paham  ilmu khususnya bidang fikih 

Munakahat dan hukum adat (Ilmu Kejawen) larangan perkawinan yang 

telah  diyakini sebagian besar masyarakat sejak dahulu, sekaligus sebagai 

penyeimbang tentang berjalannya hukum islam dan hukum adat. 

2. Manfaat praktis  

Untuk memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di 

masyarakat khususnya terkait tentang adanya hukum adat larangan 

perkawinan, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

pengetahuan dalam masyarakat akan satu keputusan atau satu dasar 

hukum. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang hukum adat khususnya larangan dalam perkawinan 

memang menarik untuk diteliti, karena ketentuan tersebut sangat dipercayai 

oleh sebagian besar masyarakat, bahkan sangat jarang sekali masyarakat 

melanggarnya, padahal ketentuan tersebut sudah sejak jaman dahulu tetapi 
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uniknya jaman sekarang pun tetap berlaku.  

Berdasarkan penelusuran peneliti banyak hasil penelitian terdahulu 

yang membahas tentang hukum adat jawa tentang perkawinan, oleh karena itu 

peneliti telah menelaah beberapa hasil penelitian tersebut diantaranya ialah: 

Pertama, skripsi yang ditulis Aneka Tri Puji Lestari tahun 2019, 

Institut Agama Islam Negaeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan „Urf              

Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah yang diangkat 

bagaimana tunjauan „urf  terhadap dasar larangan menikah pada bulan selo di 

ngasinan kecamatan jetis kabupaten ponorogo dan bagaiamana tinjauan „urf 

terhadap sanksi atas pelanggaran larangan menikah pada bulan selo di desa 

Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa dalam tinjauan „urf  dasar dari larangan menikah pada 

bulan selo memeneuhi syarat-syarat diterimanya‟urf  sebagai sumber hukum. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan menikah pada bulan selo 

termasuk kedalam „urf s{ahih} dikarenakan adat tersebut bersifat turun temurun 

yang sudah ada sejak zaman dulu secara berulang-ulang, sama –sama dikenal 

dan diakui oleh banyak orang dan juga tidak bertentangan dengan hukum 

syara‟. Selain itu dalam tinjauan „urf sanksi yang diterima oleh para 

pelanggar menikah pada bulan selo dilihat dari macam-macam „urf  termasuk 

„urf s{ahih}. Karena masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan 

musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari bulan 
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selonya. Bulan selo hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap bulan 

selo termasuk bulan yang baik juga. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta 

tidak bertentangan dengan syari‟at islam.
16

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terletak pada objek penelitian yaitu sama sama membahas mengenai 

pantangan atau adat larangan perkawinan, dan tentunya masyarakat 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo masih memegang teguh pada adat 

budaya yang sudah menjadi kebiasaan dan apabila melanggar akan terjadi 

suatu masalah bahkan malapetaka di keluarganya. Sedangkan perbedaanya 

terletak pada fokus penelitian, permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian 

ini mengkaji tentang Tinjauan „Urf  Terhadap Adat Larangan Menikah Pada 

Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada permasalahan 

yang diteliti yakni Tinjauan „Urf  Terhadap Pantangan Perkawinan lusan 

besam di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Kedua, skripsi yang ditulis Imroatin Chafidoh tahun 2020, Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Tradisi Larangan 

Perkawinan Selen Presepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa 

Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap). Rumusan 

masalah bagaimana praktek masayarakat terhadap tradisi larangan 

perkawinan Selen di desa wringinharjo kecamatan gandrungmangu kabupaten 
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 Aneka Tri Puji Lestari,Tinjauan‟Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan 

Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2019). 
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cilacap dan bagaiamana pandangan hukum islam  terhadap larangan 

perkawinan Selen di desa wringinharjo kecamatan gandrungmangu kabupaten 

cilacap. Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa larangan perkawinan 

selen merupakan tradisi turun temurun yang sudah ada sejak jaman dahulu 

dan sampai sekarang masih dipercaya masyarakat desa wringinharjo dan yang 

melatarbelakanginya adanya larangan perkawinan selen yaitu karena ilmu 

titen yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Adanya keyakinan akan 

terjadi hal-hal buruk kepada pelaku larangan perkawinan dan keluarganya 

seperti salah satu dari orang tuanya meninggal dunia atau pelaku dari 

larangan perkawinan ini yang akan meninggal dunia, sakit-sakitan, anak/ 

keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal 

(cacat), sulit mendapatkan anak dan keluarganya tidak langgeng atau bercerai. 

Dan karena menghormati tradisi larangan perkawinan salen sejak dahulu. 

Selain itu juga tradisi larangan perkawinan selen jika dilihat dari sudut 

pandang hukum islam, yakni dengan metode Istinbath hukum yaitu „urf dapat 

dikategorikan dari segi obyeknya masuk kategori „urf ‘Amali, karena 

larangan perkawinan selen merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan 

yang oleh sebagian besar masyarakat setempat yakini dan dilakukan. 

Sedangkan dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, tradisi larangan 

perkawinan selen termasuk dalam „urf khusus, sebab tradisi larangan 

perkawinan selen hanya dilaksanakan oleh masyarakat desa wringinharjo dan 

sekitarnya. Kemudian kalau dilihat dari keabsahannya menurut syari‟at tradisi 

larangan perkawinan selen teramasuk dalam kategori „urf fasid karena 
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masyarakat wringiharjo meyakini bahwa perkawinan selen akan 

mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga 

mereka dan hal tersebut di khawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan.
17

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terletak pada objek pembahasan yakni sama sama membahas larangan adat 

perkawinan, tentunya di masyarakat Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

sangat memegang teguh adat budaya yang sudah menjadi kebiasaan, dan 

apabila melanggar akan terjadi problema di keluarganya bahkan bisa 

meninggal dunia.  Sedangkan perbedannya terletak pada fokus penelitian dan 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Tradisi 

Larangan Perkawinan Selen Presepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa 

Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap). Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada Tinjauan‟urf  Terhadap 

Pantangan Perkawinan lusan besan di Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo.  

Ketiga, skripsi yang ditulis Tatag Hendry Pratama tahun 2018, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “ Tinjauan „Urf Terahadap 

Mitos Larangan Perkawinan Nglewati Segoro Getih Di Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Rumusan masalah bagaiamana 

tinjauan „urf terhadap mitos larangan perkawinan nglewati segoro getih di 

desa dolopo kecamatan dolopo kabupaten madiun dan bagaimana tinjauan 
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 Imroatin Chafidoh, Tradisi Larangan Perkawinan Selen Presefektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap), Skripsi ( 
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„urf terhadap kepatuhan masyarakat tentang mitos larangan perkawinan 

nglewati segoro getih di desa dolopo kabupaten madiun. Hasil penelitian 

tersebut menghasilkan bahwa tinjauan „urf (hukum islam) terhadap mitos 

larangan perkawinan nglewati segoro getih tidak memenuhi syarat-syarat 

diterimanya „urf sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan landasan hukum 

terkait larangan perkawinan ini hanya sebatas prasangka. Jika dikategorikan, 

larangan perkawinan ini termasuk kedalam „urf   khas{ yang hanya berlaku di 

bidanng perkawinan saja. Selain itu dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat 

„urf diatas, maka larangan perkawinan ini masuk ke dalam „urf  fasid atau „urf  

yang tertolak karena tidak ada landasan yang kuat untuk dapat dijadikan 

sebagai hukum. Kemudian juga tinjauan „urf terhadap kepatuhan masyarakat 

tentang mitos larangan perkawinan di desa dolopo kecamatan dolopo 

kabupaten madiun ialah termasuk dalam „urf khas{ yakni kepatuhan sebagian 

masyarakat dan dibidang perkawinan saja, dan tidak menyangkut bidang-

bidang yang lainnya. Kepatuhan masyarakat juga termasuk ke dalam „urf 

fasid. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih mengutamakan hukum adat dan 

mengesampingkan maslahah dari perkawinan, dalam hal ini, masyarakat lebih 

menghormati leluhur dan mencegah musibah yang diyakininya.
18

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terletak pada objek pembahasan yakni sama sama membahas larangan adat 

perkawinan, tentunya di masyarakat Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 
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sangat memegang teguh adat budaya yang sudah menjadi kebiasaan, dan 

apabila melanggar akan terjadi musibah di keluarganya bahkan bisa 

meninggal dunia.  Sedangkan perbedannya terletak pada fokus penelitian dan 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan 

„urf  Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Nglewati Segoro Getih Di Desa 

Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sedangkan penelitian yang 

akan peneliti lakukan terfokus pada permasalahan yakni Tinjauan „Urf 

Terhadap Pantangan Perkawinan lusan besan di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dan pendekatan 

a. Jenis penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan atau 

mendasarkan pada penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang digunakan 

di lingkungan masyarakat, yang dilaksanakan untuk memecahkan 

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan 

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal 

ini peneliti juga wawancara pada tokoh yang berada di Kecamatan 

Sambit, peneliti mengambil 6 orang untuk dijadikan narasumber 

dengan maksud menelaah tentang Tinjauan‟urf terhadap pantangan 

perkawinan lusan besan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 
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b. Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk mengungkapkan kondisi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara fakta yang terjadi, dirangkai oleh 

kata-kata berlandaskan pada teknik pengumpulan dan analisis data 

yang relevan yang diperoleh dari situasi yang telah terjadi. Penelitian 

yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain. 
19

 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai pengamat 

partisipan sekaligus sebagai sentral pengumpul data, karena peneliti 

terjun langsung ke lapangan dan juga menggali informasi dari para 

tokoh-tokoh di kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo sebagai 

informasinya. Dalam pengumpulan data peneliti sebagai pengamat 

partisipan yang mana langsung bertemu dengan tokoh masyarakat dan 

para pelaku nikah{ lusan besan di kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di kecamatan Sambit kabupaten 

Ponorogo provinsi Jawa Timur. Lokasi ini diteliti karena masyarakat 

yang ada di kecamatan tersebut mayoritas adalah beragama Islam, akan 
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tetapi dalam kaitan tentang hukum keluarga banyak masyarakat tetap 

merujuk pada hukum adat yang sudah berlaku sejak zaman dahulu dan 

tidak sedikit pula orang yang sangat berkeyakinan pada keputusan hukum 

adat tersebut. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian  

Dalam sebuah penelitian data merupakan paling pokok dan 

umum, karena dengan adanya data, penelitian dapat dilakukan 

dengan maksimal. Sedangkan untuk mendapatkan data juga 

diperlukan penggalian sumber-sumber data dari para narasumber 

yang meliputi tokoh masyarakat, sesepuh , pejabat pemerintah 

dikecamatan Sambit kabupaten Ponorogo dan juga dengan para 

pelaku pernikahan lusan besan. Dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan data dalam menyusun teori-teori sebagai landasan 

dilakukan dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok 

permasalahan dari literatur yang mendukung dan berkaitan dengan 

pembahasan penelitian ini. Wawancara yang di berkaitan dengan 

pernikahan lusan besan di kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo 

serta kejadian-kejadian yang ada atau yang dialami dengan beberapa 

tokoh masyarakat dan para pelaku nikah lusan besan didaerah 

tersebut. 
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b. Sumber data 

Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah subyek 

dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penyusunan skripsi 

ini terbagi menjadi dua yakni: 

1) Sumber data primer 

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan rujukan 

utama dalam mengadakan penelitian atau buku-buku yang 

dijadikan obyek studi. Sumber data primer yang digunakan 

penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara 

perorangan yaitu dimana proses tanya jawab tatap muka itu 

berlangsung secara langsung antara pewawancara dengan 

seseorang yang di wawancarai. Peneliti mengambil 6 orang 

untuk dijadikan narasumber  Dengan cara ini akan mendapatkan 

data yang lebih intensif
20

. Adapun dengan cara sebagai berikut: 

a) Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh 

Agama dan sesepuh di kecamatan Sambit kabupaten 

Ponorogo 

b) Wawancara dengan para pelaku pernikahan lusan besan  di 

kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo 
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27 
 

2) Sumber data sekunder 

  Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis 

dan dipublikasikan oleh seseorang penulis yang tidak secara 

langsung melakukan keterkaitan dengan obyek penelitian serta 

memiliki data yang fokus dalam permasalahan yang akan 

dibahas oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, hasil 

penelitian yang sudah dalam bentuk artikel dari internet dan 

lain-lain yang berkaitan dengan penelitian 

5. Teknik pengumpulan data  

Teknis pengumpulan data penelitian kualitatif ini adalah obervasi 

dan wawancara secara mendalam. Ini penting karena penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang mengali makna dari fenomena yang bersifat 

empirik, selain itu peneliti menjelaskan secara operasional pelaksanaan 

observasi, dan wawancara. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan 

teknik pengumpulan data yang memungkinkan mereka untuk mendapat 

kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia sebanyak-banyaknya
21

. 

a. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

yang spesifik daripada yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, 
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maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi pada obyek-obyek 

alam yang lain.
22

 Peneliti menggunakan teknis observasi untuk 

mencari data tentang warga masyarakat kecamatan Sambit 

kabupaten Ponorogo yang khususnya telah melaksanakan nikah 

lusan besan sebagai pantangan perkawinan. Selain itu juga, untuk 

mencari presefektif apa yang akan peneliti gunakan untuk 

memandang adat pantangan perkawinan lusan besan ini. 

 

b. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagi teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang harus di 

teliti.
23

  Peneliti menggunakan teknis wawancara ini untuk mencari 

data terkait warga masayarakat yang melaksanakan pantangan 

perkawinan Lusan di kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo. Dan 

juga mewawancarai para tokoh adat yang mengetahui sejarah lusan 

besan sebagai pantangan perkawinan dan sudah menjadi adat di 

masyarakat. 

6. Analisis data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 
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memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran,  kesimpulan 

dan mendukung pembuatan keputusan
24

. 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari buku, jurnal 

skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis pendekatan induktif, yaitu pendekatan dengan meleihat 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat setempat. Tahap-

tahap analisis ini adalah: 

a. Menentukan permaslahan  

b. Menyusun kerangka pemikiran dengan merumuskan permasalahan 

yang akan diteliti 

c. Menyusun perangkat metodologi, yaitu menentukan metode yang 

akan digunakan, menentukan metodologi pengumpulan data dan 

menentukan anlisis data 

d. Analisis data merupakan terhadap data yang berhasil dikumpulkan 

oleh peneliti.
25

 

7. Pengecekan keabsahan data  

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan 

keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai 

pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik 
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Persada,2004),139. 



 

 

30 
 

pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda
26

. Data yang sudah 

terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam 

penelitian, dari data terkumpul akan dilalukan analisis yang digunakan 

sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan.
27

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu, 

jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, 

melainkan dari observasi dan wawancara. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan terkait tentang 

Tinjauan „Urf  Terhadap Pantangan Perkawinan Lusan Besan di Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo, maka diperlukan pembahasan yang 

komperehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis menyusun atas lima 

bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, maanfaat penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

                                                           
26

 Sugiyono, Metode Penelitian  kuantitatif  kualitatif dan  R&D (Malang: Alfabeta, 

2013), 273. 
27

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT Bumi Aksara,2016), 216. 
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BAB II : ‘URF  DALAM HUKUM ISLAM 

Dalam bab ini penulis menjelaskan pembahasan tentang 

teori „urf meliputi, pengertian, macam-macam, syarat-syarat 

„urf , dan kehujjahan „urf. 

BAB III : PRAKTIK NIKAH LUSAN BESAN DI KECAMATAN 

SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data terkait 

perkawinan lusan besan di kecamatan Sambit kabupaten 

Ponorogo berikut pandangan para tokoh masyarakat terhadap 

penetapan perkawinan lusan besan di daerah tersebut. 

BAB IV : ANALISIS ‘URF TERHADAP PRAKTIK NIKAH 

LUSAN BESAN DI KECAMATAN SAMBIT 

KABUPATEN PONOROGO 

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan faktor yang 

melatarbelakangi pantangan perkawinan nikah Lusan di 

kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo berikut pandangan 

para tokoh masyarakat terhadap praktik nikah Lusan didaerah 

tersebut dengan pendekatan „urf. 

BAB V : PENUTUP 
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Dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai 

jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan di depan. 

Serta beberapa saran yang berhubungan dengan topik 

pembahasan dalam penelitian ini guna untuk perbaikan 

peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

‘URF  DALAM HUKUM ISLAM 

A.  ‘URF          

Salah satu metode penetapan hukum yang masuk ijtihad adalah „urf              

yakni segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah 

masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, 

perbuatan ataupun larangan yang harus dijahui dan ditinggalkan. 

Seluruh umat islam didunia sepakat bahwa sumber hukum yang 

menempati posisi yang tertinggi dan utama sebagai rujukan yakni Al-Qur „an 

dan Al-Hadist. Baik yang berhubungan dengan permasalahan aqidah maupun 

muamalah. Dalam urutan penetapan sebuah hukum maka pertama harus 

dijadikan dasar adalah Al- Qur‟an, dan apabila tidak ditemukan penejelasan 

yang dimaksud maka selanjutnya diperbolehkan merujuk pada Al- Hadist 

atau As-sunnah. Apabila kedua sumber dasar hukum yang dijadikan rujukan 

utama ini masih tidak ditemukan penjelasan yang jelas akan perkara yang 

dimaksud maka diperbolehkan untuk merujuk pada sumber hukum 

dibawahnya seperti ijma‟, qiyas, dan juga metode ijtihad lainnya. 

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti ini, sebab masalah ini 

sangat sensitif dan terkait kebiasan yang sudah ada dan berlangsung secara 

turun-temurun. Oleh karena itu penulis menggunakan teori „urf. 
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1. Pengertian „urf               

 Kata‟urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, 

perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi 

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan 

masyarakat, „urf  ini sering disebut sebagai adat. 

Pengertian diatas, juga sama dengan pengertian menurut istilah 

ahli syara‟, diantara contoh „urf  yang bersifat perbuatan adalah adanya 

saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa menggunakan 

shigat. Sedangkan contoh „urf yang bersifat ucapan adalah adanya 

pengertian tentang kemutlakan lafal al-walad atas anak laki-laki bukan 

anak perempuan, dan juga tentang meng-itlak-kan lafazh al- lahm yang 

bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar. Dengan 

demikian „urf  mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas 

perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun 

kekhususannya, maka „urf  berbeda dengan ijma‟ karena ijma‟ 

merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.
1
 

„urf dalam Bahasa artinya kebiasaan baik, sedangkan menurut 

istilah adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan 

suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan 

logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu ia 

dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti.
2
 

Dengan definisi tersebut, dapat diambil pengertian bahwa “Urf   

                                                           
1
 Rachmat Safe‟i, Ilmu Ushul Fiqih (CV Pustaka Setia: 2010),128. 

2
 Muhammad Ma‟sum Zainy Al- Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqih (Jombang: Darul Hikmah, 

-2008)  127-128. 
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dan Adat” adalah dua istilah yang memiliki arti sama
3
. Dasarnya adalah 

Al- Qur‟an dan Hadist sebagai berikut:  

اَْعِسْض عَ  َٔ أُْيْس ثِبْنعُْسِف  َٔ  َٕ ٍَ ُخِر اْنعَْف ٍْ ِه ِْ  ٍِ اْنَجب

Artinya 

“Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma‟ruf dan 

berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al- A‟raf:199). 

 َ ٌَ َظٍِّئًب يب ْٕ ًُ ْعِه ًُ َيب َزأَُِ اْن َٔ  ٌٍ ُْدهللَاِ َحَع ِع َٕ ُٓ ٌَ َحَعًُب فَ ْٕ ًُ ْعِه ًُ َزاَُِ اْن

ُْدَ  ِع َٕ ُٓ ٍْئٌ  فَ ٍِ َيْععٍُٕد  هللاِ َظ ٍِ اْث دُ َع ًَ  أُْحَسَجُّ اَْح

Artinya:  

“Apa saja yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka baik 

pulalah disisi Allah dan apa saja yang dipandang jelek oleh orang-

orang islam, maka jelek pulalah disisi Allah.” (HR. Ahmad Ibnu 

Mas‟ud). 

Di antara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata „adat dan 

„urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua 

kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat seperti hukum itu didasarkan 

kepada „adat dan „urf itu berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata 

sambung “dan” yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan 

antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka 

dalam contoh tersebut, kata‟urf adalah sebagai kata pengganti kata 

                                                           
3
 Al- Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqih, 128. 
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„adat.
4
  

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan 

akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata adat dari bahasa Arab 

) akar katanya: „ada, ya‟udu  عبدح ٌعٕد-عبد ) mengandung arti تكساز 

(perulangan). Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum 

dinamakan „adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan 

untuk sampai disebut „adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung 

pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang 

lebar dijelaskan oleh al Suyuti dalam kitabnya al- asybah wa al- 

naz{ha>ir. 

Pengertian kata „urf tidak melihat dari segi berulang kalinya 

suatu perbutan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut 

sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak, adanya dua 

sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulangkali, dan dari sudut 

dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal 

ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu 

pengertianya sama yaitu, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang 

dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu 

dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua 

kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedannya tidak berarti
5
. 

                                                           
4
 Zulbaidah, Ushul Fiqih I (Ghalia Indonesia: 2016), 146-147. 

5
 Zulbaidah, Ushul Fiqih I, 26. 
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Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi 

kandungan artinya, yaitu „adat hanya memandang dari segi berulang 

kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian 

mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata „adat ini 

berkonotasi netral, sehingga ada „adat yang baik dan ada „adat yang 

buruk.  

Sedangkan definisi „adat yaitu sesuatau yang dilakukan 

berulang kali tanpa hubungan rasional. Kata‟urf dalam bahasa 

indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para 

ulama membahas kedua kata ini dengan panjang dan lebar, pada 

intinya „urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabi‟at dan akal sehat 

manusia. Dengan adanya definisi tersebut dapat diambil pengertian 

bahwa „urf dan adat adalah suatu perkara yang memiliki arti sama. 

Oleh karenanya  hukum adat yakni keseluruhan aturan tingkah laku 

positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai 

hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena 

itulah ia sebagai adat kebiasaan). 

Dengan demikian, proses pembentukan adat yakni akumulasi 

dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika 

pengulangan tersebut bisa membuat tentram, nyaman dalam hati 

individu, maka ia sudah memasuki wilayah muta‟aruf, dan disaat ini 

lah adat berubah menjadi „urf (hakikat „urfiyah), sehingga adat 
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merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-

ulang, kemudian menjadi „urf  karena hati merasa tentram
6
. 

Oleh sebab itu, para ahli hukum islam menyatakan bahwa adat 

dan „urf dilihat dari sisi terminologinya tidak memiliki perbedaan 

prinsipil, artinya pengulangan istilah „urf  dan adat tidak mengandung 

suatu perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang 

berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum islam, tetap 

memeberikan definisi yang berbeda dimana „urf dijadikan sebagai 

kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul 

dari kreativitas imajinasi manusia dalam membangun nilai-nilai 

budaya. Dari pengertian inilah maka baik buruknya suatu kebiasaan 

tidak menjadi persoalan urgent, selama dilakukan secara kolektif, dan 

hal seperti ini masuk dalam ketegori „urf. Sedang adat didefinisikan 

sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah  dilakukan oleh 

individu maupum umum.
7
 

  

                                                           
6
 Amelia Safitri Istiningtyas, Presefektif „Urf TerhadapTradisi Larangan Perkawinan 

Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020) 
7
 Ibid. 
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Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut 

mereka menggunakan cabang dari kaidah: 

َٔ يَ  مُ كُ  َٔ قً هَ طْ يُ  عِ سْ شا نا ِّ ثِ دَ زَ ب  ِّ ٍْ فِ  عُ جِ سْ ٌَ  خِ غَ هُّ انى ٍفِ ََّل َٔ  ِّ ٍْ فِ  ُّ نَ بطِ ثِ بظَ َّلَ ب

ىفِ سْ عُ ى انْ نَ اِ   

Artinya:  

“Segala ketentuan agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria 

baik dalam agama maupun istilah Bahasa, maka diserahkan 

perinciannya kepada adat kebiasaan”. 

Sedangkan masyarakat yang tidak melestarikan adat tersebut 

mereka berpedoman dengan sebuah kaidah : 

ٌِ يَ شْ ََّل اْ سِ ٍِ غْ تَ ثِ  ىِ كَ حْ َّلَ اْ سُ ٍِ غْ تَ  سُ كُ دْ ٌَ َّلَ                        ب

         

Artinya:  

“Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan 

massa”.   

Syarat-syarat adat sebagai berikut : 

a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, yang artinya adat adat 

tersebut berupa adat shahih sehingga tidak akan menganulir seluruh 

aspek-aspek subtansi nash. 
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b. Adat berlaku konstan (al-ittirad) dan meneyeluruh, atau minimal 

dilakukan oleh kalangan mayoritas (ghalib). 

c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunannya . 

d. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan 

nilai-nilai subtansial adat ( al-ma’mun al adat). 

Dari pengertian ini ,dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya 

perbedaan istilah adat dan „urf  itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, 

adapun untuk uraiannya sebagai berikut: 

Perbedaan yakni „urf menekankan pada aspek pengulangan 

pekerjaan, dan harus dilakukan olek kelompok, sedang obyeknya lebih 

menekankan pada sisi pelakunya. Sedangkan adat hanya melihat dari sisi 

pelakunya dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok , serta obyeknya 

hanya melihat pada pekerjaan. Adapun untuk persamaannya adalah „urf 

dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima oleh akal 

sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan secara berulang-ulang serta 

sesuai dengan karakter pelakunya.‟urf terbentuk dari saling penegertian 

banyak orang, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu 

kalangan awam masyarakat dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan 

ijma‟ karena kalau ijma‟ terbentuk oleh para mujatahid secara khusus dan 

orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya. Bila kita 

sependapat bahwa‟urf ini sama dengan sunnah atau tradisi, maka 
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memang kita akan menemukan peran‟urf  yang sungguh signifikan dalam 

pembentukan hukum islam
8
.  

2. Macam-macam „urf               

a. Dilihat dari segi obyeknya‟urf dibagi menjadi dua yaitu „urf              

lafzhi dan „urf ‘amali. 

1) „urf lafzhi qauli yaitu kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu 

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di 

pikiran masyarakat. Seperti halnya kebiasaan masyarakat Arab 

menggunakan kata ‚walad‛ untuk anak laki-laki. Padahal 

menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak 

perempuan. Demikian juga kebiaasaan mereka menggunakan 

kata ‚lahm‛ untuk daging binatang darat, padahal al-qur‟an 

menggunakan kata itu untuk semua jenis daging , termasuk 

daging ikan, penggunaan kata ‚dabbah‛ untuk binatang berkaki 

empat padahal kata ini menurut aslinya mencakup semua 

binatang yang melata. 

2) „urf ‘amali yaitu kebiasaan masyarakat yang bekaitan dengan 

perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan 

masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad (bai’al al-

                                                           
8
 Suwarjin, Ushul Fiqih (Yogyakarta: Teras Perum Polri Gowok Blok D No. 200,2012) 

149-157. 
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ta’athi), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan 

jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa-menyewa perabot 

rumah, penyajian hidangan para tamu untuk dimakan, 

mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan 

masyarakat memeberi kado pada acara ulang tahun dan lain-

lain
9
. 

b. Dilihat dari segi cakupannya „urf  dibagi dua, yaitu „urf   ‘am dan 

‘urf khas{. 

1) „urf  ‘am yaitu kebiasaan tertentu yang belaku secara luas 

di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh „urf  

amm yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli 

mobil seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki 

mobil, seperti kunci,tang, dongkrak,dan ban serep termasuk 

dalam harga jual, tanpa makad tersendiri dan biaya 

tambahan yang berupa ucapan (al-‟urf   al- qauli al-amm) 

misalnya pemakaian atau pemaknaan kata “thalaqq” untuk 

lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain. 

2) „urf khas{ yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan 

masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat jawa 

merayakan lebaran ketupat, sekaten, dan lain-lain. Demikian 

juga kebiasaan yang berlaku pada bidang pekerjaan dan 

                                                           
9
 Suwarjin, Ushul Fiqih, 145-157. 
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profesi tertentu, seperti kebiasaan dikalangan pengacara 

hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan 

dilakukannya harus dahulu sebagian oleh kliennya dan 

kebiasaan mencicip buah tertentu bagi calon pemebeli untuk 

mengetahui rasanya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti 

dikutip haroen, bahwa „urf khas ini tidak terhitung jumlahnya 

dan senantiasa berkembang sesuai kondisi masyarakat
10

. 

c. Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya „urf  dibagi dua yaitu: 

1. „urf s{ahih{ yaitu „urf  yang tidak bententangan dengan salah satu 

dalil syara‟, „urf s{ahih{ yakni‟urf  yang baik dan dapat diterima 

karena tidak bertentangan dengan syara‟ Seperti halnya 

mengadakan pertunangan sebelum menikah. 

2. „urf fasid yaitu „urf  yang tidak baik dan tidak dapat diterima 

karena bertentangan dengan syara‟. Seperti halya kebiasaan 

mengadakan sejajinan, atau kebiasaan pedagang mengurangi 

timbangan  

  

                                                           
10

 Suwarjin, Ushul Fiqih, 145-157. 
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3. Syarat-syarat „urf               

Berhubung „urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, 

melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara‟, maka dari itu ada 

beberapa pesyaratan yang harus dipenuhi bagi para pengguna „urf 

diantaranya yaitu: 

1) „urf tersebut harus benar-benar marupakan kebiasaan masyarakat. 

Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat 

tidak dapat dikatakan „urf. Adanya sejumlah lain yang tidak 

melakukan kebiasaan tersebut menunjukkah bahwa adanya 

pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang 

kebiasaan. Jika demikian, berarti kebaikan dari kemaslahatan itu 

hanya diterima oleh sebagian masyarakat sedangkan yang lain 

menolaknya. Karena kalau „urf masih semacam ini belum bisa 

dijadikan hujjah. 

2) „urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang 

didasarkan pada „urf tersebut bisa ditetapkan. Jika „urf  telah 

berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas „urf tersebut. 

3) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan „urf oleh 

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kedua belah pihak 

membuat kontrak, dan didalam kontraknya itu dia sepakat untuk 

tidak menggunakan „urf,akan tetapi menggunakan hukum lain dan 

bisa disepakati, maka „urf dalam hal ini tidak mengikat pada kedua 
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belah pihak tersebut. 

4) „urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip 

umum syariat
11

. 

5) „urf  bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-

keburukan atau kerusakan
12

. 

 Adapun Dari dasar al- qur‟an dan al hadist, adat seringkali 

disebut-sebut sebagai „urf, sekalipun mayoritas „ulama membedakan 

keduanya, mereka tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa adat atau 

„urf  bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi 

syarat-syaratnya sebagai berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan syara‟ 

2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan 

kemaslahatan 

3) Tidak berlaku umum dikalangan kaum muslim 

4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah 

5) „urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah 

satu patokan hukum 

6) Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan 

dengan jelas
13

. 

                                                           
11

 Suwarjin, Ushul Fiqih,154. 
12

 A.Basiq Djalil,Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua (Jakarta:Kencana, 2010),163 
13

 Muhammad Ma‟sum Zainy Al- Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqih (Jombang: Darul Hikmah, 

2008), 129. 
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4. Kehujjahan ‘urf          

Para ulama bersepakat bahwa „urf  s{ahih{ dapat dijadikan dasar 

hujjah selama tidak bertentangan dengan syara‟. Ulama malikiyah 

terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat 

dijadikan hujjah, demikian pula ulama hanafiyah menyatakan bahwa 

pendapat ulama  kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam syafi‟I 

terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi 

beliau menetapkan hukum yang berbeda di mesir (qaul jadid). Hal ini 

menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan „urf tentu saja 

untuk „urf  fasid tidak mereka jadikan hujjah
14

. 

Adapun juga para ulama memandang „urf sebagai salah satu dalil 

untuk mengistinbathkan hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari  kaidah-

kaidah yang berhubungan dengan‟urf  yakni :  

a.  ٌخ ًَ  اَْنعبَدَحُ ُيَحَك

“adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum” 

b.  َ بُل ثِٓب ًَ اِض ُحَجخٌ ٌَِجُت اْنعَ  اِْظتِْعًبَُل انُب

“perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal 

dengannya” 

c.  ٌِ َ  َّلَ ٌَْد ُكُس اَّْلَ ْحَكِى ثِتَْغٍِِس اَّْلَْشيب

                                                           
14

 Ahmad Sanusi, Ushul Fiqih (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015), 84-85. 
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“tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) 

dengan perubahan massa.”
15

 

Adapun juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan „urf 

dengan dalil Al- Qur‟an dan Hadis, yakni: 

ٍَ   خُ  ٍْ ِه ِْ  َ ٍِ اْنجب اَْعِسْض َع َٔ أُْيْس ثِبْنعُْسِف  َٔ  َٕ           ِر اْنعَْف

            

“ jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf 

dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” 

Di samping dalil-dalil diatas, para ulama yang menggunakan „urf 

sebagai dalil mengemukakan argument kehujjahan „urf sebagai berikut: 

1) Kita mendapati allah merisipir „urf–„urf  orang arab yang di pandang 

baik seperti diakuinya beberpa sistem perdagangan dan perserikatan 

baik berupa jual beli. Mudharabah, ijarah, dan lain-lain. Beberapa 

jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melestarikan „urf 

s{ahih{ sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara disisi lain 

Allah juga  menolak dan membatalkan beberapa „urf  yang 

dipandang bertentangan dengan syara‟ seperti halnya pembatalan 

pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang arab yang tidak 

memeberikan hak waris kepada perempuan 

2) „urf pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil syara‟ 

yang mu‟tabarah seperti ijma‟, maslahah mursalah, dan sad al- 

                                                           
15

 Ibid, 84-85 
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zharai. Diantara „urf yang disandarkan pada ijma‟ misalnya akad 

istisna‟ . 

3) Para ulama‟ dari masa ke masa telah menggunakan ijma‟ sebagai 

dalil/hujjah hukum islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama 

mengakuinya sebagai dalil.
16

 

4) „urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara‟ tersendiri. 

Pada umumnya „urf ditujukan untuk memlihara kemasalahatan umat 

serta menunjang pembentukan hukum dan penasfsiran beberapa 

nash. Dengan „urf dikhususkan lafal yang „amm (umum) dan 

dibatasi yang mutlak, karena „urf  pula terkadang qiyas ditinggalkan 

karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila „urf sudah 

terbiasa dalam hal ini sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena 

kontrak tersebut adalah kontrak perkara yang ma‟dum (tiada).
17

                                                           
16

 Suwarjin, Ushul Fiqih,(Yogyakarta: Teras Perum Polri Gowok Blok D No. 200,2012)  
17

 Rachmat Safe‟i, Ilmu Ushul Fiqih ( CV Pustaka Setia:2010), 131 
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BAB III 

PRAKTIK NIKAH LUSAN BESAN SEBAGAI PANTANGAN 

PERKAWINAN DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Profil Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

1. Kondisi  Geografis Kecamatan Sambit 

Kecamatan Sambit di lihat menurut topografinya berada di 

wilayah dengan ketinggian rata-rata 218 meter di atas permukaan laut. 

Desa Gajah berada dipermukaan paling tinggi yaitu 879 DPL sementara 

Desa Wilangan berada di permukaan paling rendah yaitu 128 DPL. Di 

Kecamatan Sambit  ini tercatat memiliki jumlah hari hujan mencapai 115 

hari pada tahun 2021. Jumlah curah hujan terbesar pada bulan yang 

mencapai 341 mm. 

Pusat pemerintahan tingkat kecamatan berada di Desa Bulu 

sebagai ibu kota atau lokasi kantor Kecamatan Sambit. Sedangkan desa 

yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Jrakah 

dengan jarak 27 km dari ibu kota Kecamatan. Adapun untuk pembagian 

Desa Se- wilayah Kecamatan Sambit meliputi Desa Gajah, Desa 

Wringinanom, Desa Ngadisanan, Desa Maguwan. Desa Nglewan, Desa 

Bedingin, Desa Bancangan, Desa Campurejo, Desa Campursari, Desa 

Bulu, Desa Sambit, Desa Besuki, Desa Wilangan, Desa Bangsalan, Desa 

Kemuning, dan yang terakhir Desa Jrakah. 
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2. Adminitrasi Wilayah 

 Kecamatan Sambit yang mempunyai luas wilayah 59,83 km 

merupakan kecamatan yang terletak disebelah selatan pusat pemerintahan 

Kabupaten Ponorogo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan 

Mlarak di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Sawoo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngrayun  dan 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jetis.  

 Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Gajah dengan 

luas wilayah mencapai 13,45 km atau 22,49 persen dari total wilayah 

Kecamatan Sambit. Sedangkan wilayah terkecil adalah Desa Sambit 

dengan jumlah luas wilayah 1,04 km atau sekitar 1,74 persen dari 

keseluruhan wilayah Kecamatan Sambit. Adapun untuk pembagian 

adminitrasi wilayah dikecamatan meliputi 16 Desa, 48 Dusun, 101 Rw, 

dan 308 Rt  

Tabel 3.1 Nama-Nama Camat yang pernah menjabat di Kecamatan 

Sambit: 

No.  Nama Masa Jabatan 

1.  Drs. Joko Waskito, M.SI 2005-2010 

2. Drs. Bambang Sugianto, SH.MM 2010-2014 
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3. Drs. Witoyo Nindyo Triono 2014-2016 

4. Lista Ariyani, S.H 2016-2018 

5. Tony Sumarsono,S.Sos M.SI 2018-Sekarang 

3. Kondisi Kesehatan  

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 

yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan 

pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemerikasaan, 

pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pada 

tahun 2021, jumlah pukesmas sebanyak 2 unit terletak di desa Sambit 

dan Desa Wringinanom. Dalam operasionalnya dibantu pukesmas 

pembantu sebanyak 2 unit yang berada di Desa Gajah Dan Desa 

Campursari. Sementara posyandu yang tersebar di setiap desa mencapai 

62 unit. 

Sarana kesehatan tidak akan beroperasional tanpa didukung oleh 

tenaga medis yang memadai. Jumlah dokter yang ada di wilayah 

Kecamatan Sambit sebanyak 1 orang dokter umum. Sementara untuk 

tenaga bidan yang ada 16 orang dan tenaga medis lainnya yang terdiri 

dari mantri dan perawat kesehatan 27 orang. Konsentrasi tenaga medis 

berada di Desa Maguwan, sementara untuk tenaga medis bidan menyebar 

diseluruh desa di wilayah Kecamatan Sambit. 
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4. Kondisi Pendidikan  

 Pada tahun 2021, sarana pendidikan setingkat taman kanak-kanak 

yang tersedia sebanyak 28 sekolah, dengan murid sejumlah 1.008 anak 

dan guru sebanyak 100 orang. Di tingkat sekolah dasar (SD) tersedia 30 

sekolah dengan murid sejumlah 2.880 siswa dan guru sebanyak 231 

orang. Di tingkat SLTP tersedia sarana pendidikan sebanyak 9 sekolah, 

1.663 siswa dan 171 guru. Sedangkan pada tingkat SLTA, sarana 

pendidikan yang tersedia sebanyak 4 sekolah yang menampung 568 

siswa dan tenaga pengajar 92 guru. 

Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduk di 

Kecamatan Sambit hanya menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat 

SD, sedangkan presentase mereka yang tidak sekolah atau belum tamat 

SD masih cukup tinggi yaitu mencapai 24,426,292 persen. Mencermati 

hal ini pembangunan di bidang pendidikan setidaknya harus lebih 

ditingkatkan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia  yang 

berkualitas. 

5. Kondisi Kemiskinan 

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah memberikan 

berbagai fasilitas berupa progam penggulangan kemiskinan, dimana 

rumah  tangga sasarannya adalah masyarakat yang masuk dalam kategori 

mendekati miskin, dan sangat miskin. Pada tahun 2021 jumlah rumah 

tangga sasaran (RTS) Raskin adalah 3.8842 rumah tangga, jumlah RTS 
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Jamkesmas 4.941 rumah tangga, RTS PKH 679 rumah tangga dan 

jumlah RTS BSLM adalah 3.283 rumah tangga. 

Presentasi keluarga pra sejahtera di Kecamatan Sambit masih 

cukup tinggi yaitu sekitar 20,25 persen dan sisanya yaitu 79,75 persen 

termasuk kelompok sejahtera. Kelompok keluarga sejahtera yang paling 

dominan merupakan kelompok sejahtera II sebanyak 29,28 persen. 

Sementara untuk kelompok keluarga sejahtera I, keluarga sejahters III+ 

masing-masing sebanyak 22,76 persen, 27, 15 persen dan 0,56 persen. 

6. Kondisi Kependudukan 

Menurut komposisinya mayoritas penduduk kecamatan Sambit 

berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 67,80 persen. 

Sementara presentase penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk 

usia tua (65 tahun ke atas) masing-masing 21,54 persen dan 10,66 persen. 

Angka rasio ketergantungan di Kecamatan Sambit mencapai 47,49 

persen yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk yang produktif  

harus menanggung sekitar 47 penduduk yang tidak produktif. 

Progam KB merupakan salah satu cara mengatur pertumbuhan 

penduduk, jenis alat kontrasepsi yang paling diminati oleh peserta KB 

aktif di Kecamatan Sambit adalah metode IUD (32,20) persen.    
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7. Kondisi Pertanian  

Sesuai dengan mata pencaharian utama penduduk, kecamatan 

sambit merupakan daeerah yang cukup potensial di sektor pertanian. 

Pada tahun 2021 wilayah ini mempunyai luas lahan sawah 1.113 hektar, 

terdiri dari sawah irigasi seluas 818,10 hektar dan tadah hujan seluas 

294,90 hektar. Sementara luas lahan pertanian non sawah mencapai 

1.692,43 hektar. 

Komoditi tanaman pangan yang familiar di Kecamatan Sambit 

yakni jagung, padi, ubi kayu total produksi tahun 2021 masing-masing 

129.292 kwt jagung, 127.888 kwt padi dan 498.869 kwt ubi kayu. 

Sebagian besar produksi ubi kayu ini digunakan sebagai lahan baku 

industri tepung tapioka. 

8. Kondisi industri  

Kecamatan Sambit memiliki potensi industri kecil layak untuk 

dikembangkan. Ada berbagai jenis industri kecil yang terdapat di 

kecamatan sambit ini, namun yang paling utama yakni indusrti genteng. 

Jumlah unit usaha indusrti yang ada pada tahun 2021 sebanyak 1.643 

usaha dengan peneyerapan tenaga kerja 4.061 orang dari total jumlah 

usaha industri yang ada, diantaranya adalah industri genteng dengan 

jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 6.010 orang. 

Selain industri genteng juga terdapat industri batu bata, anyaman-
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anyaman dan makanan ringan yang kesemuanya merupakan industri 

rumah tangga, dan meskipun skalanya hanya industri rumah tangga 

namun hasil yang diperoleh setidaknya bisa sebagai penunjang ekonomi 

penduduk.  

9. Kondisi Infrastuktur 

Kondisi infrastuktur khususnya jalan di Kecamatan Sambit 

tercatat dari 16 Desa yang ada sebagian besar jenis permukaan jalan 

terluas berupa jalan aspal atau beton yang terdapat 13 Desa, sedangkan 

sisanya permukaan jalan terluas berupa jalan diperkeras. Seluruh jalan 

Desa dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang hari sepanjang 

tahun tanpa mengenal musim. Hal ini merupakan modal awal yang cukup 

bagus untuk pengembangan sarana transportasi sebagai urat nadi 

distribusi barang dan jasa. 

Ketersediaan angkutan umum yang melewati wilayah ini terdapat 

di 7 Desa dan sisanya belum terjangkau angkutan umum. Walaupun 

demikian dari desa yang telah terjangkau angkutan umum belum 

semuanya terdapat angkutan umum yang beroperasi setiap hari, bahkan 

beberapa angkutan umum yang ada tersebut hanya beroperasi pada waktu 

siang hari saja. 
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10. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Di Kecamatan Sambit, terdapat usaha penggalian dan 

pertambangan berupa penggalian pasir sungai, batu sungai dan 

penggalian tanah liat. Lokasi usaha penggalian pasir sungai berada di 

desa Ngadisanan. Adapun untuk lokasi penggalian batu sungai berada di 

wilayah desa Ngadisanan, Maguwan, dan Bancangan, sedangkan untuk 

lokasi usaha penggalian tanah liat berada di wilayah desa wringinanom 

dan Bancangan. 

Sementara semenjak kejadian bencana alam yang terjadi selama 

tahun 2021 tidak ada kejadian yang mengakibatkan kerugian jiwa 

maupun material. Namun yang sering terjadi bencana yakni banjir akibat 

tanggul sungai yang jebol karena kalau sudah masuk musim penghujan 

dan pada waktu tertentu hujan deras maka sudah pasti akan 

mengakibatkan banjir, biasanya yang sering terjadi banjir berada 

diwilayah Desa Kemuning dan Desa Maguwan. 
1
 

B. Pelaksanaan Pantangan Perkawinan lusan besan Di Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo 

1. Penetapan Nikah lusan besan Sebagai Pantangan Perkawinan di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.  

Lusan merupakan sebuah larangan perkawinan antara anak 

pertama dengan anak ketiga. Lusan yang kepanjangannya ketelu dan 

sepisan, artinya ketelu berarti ketiga dan sepisan berarti pertama.  

                                                           
1
 Buku profil Kecamatan Sambit 
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Adapun pengertian lusan ada dua macam, yaitu pengertian lusan 

manten merupakan anak pertama ketemu anak ketiga dan perjaka atau 

perawan yang hendak menikah pertama ketemu duda atau janda yang 

sudah dua kali menikah dan gagal, sehingga pernikahan yang akan 

dilakukan adalah pernikahannya yang ketiga. Selanjutnya pengertian 

lusan besan yakni jika satu pihak keluarga calon mempelai akan 

menyelenggarakan pesta pernikahan bertemu keluarga yang sudah 

menikahkan anaknya dua kali.    

Menurut Bapak Rebo Suroso selaku salah satu sesepuh atau tokoh 

masyarakat di kecamatan sambit yang bertempat tinggal di Desa 

Bedingin, beliau yang mengetahui terkait pantangan-pantangan 

pernikahan dalam adat jawa : 

Nikah lusan besan adalah suatu sebutan pernikahan dalam adat jawa 

yang artinya memiliki urutan pernikahan ketelu dan kepisan dalam 

keluarga mempelai pengantin, artinya salah satu orang tua pengantin 

baru akan  menikah  pertama kali dan yang salah satu orang tua 

mempelai sudah akan menikahkan ke tiga kalinya.
2
 

Selanjutnya menurut Bapak Prapno selaku tokoh masyarakat di 

Kecamatan Sambit yang bertempat tinggal di Desa Bedingin, berikut 

penejelasannya:  

Lusan itu ada dua pengertian, yakni ada lusan manten dan lusan 

besan. lusan manten adalah suatu sebutan pernikahan dalam adat 

jawa yang artimya kedua mempelai pengantin baru akan menikah 

pertama dan menikah ketiga, kalau  lusan besan adalah sebutan 

dalam pernikahan adat jawa yang artinya pernikahan yang akan 

melaksanakan ketelu dan kepisan oleh kedua orangtua mempelai. 

Adapun ditetapkannya Lusan sebagai pantangan perkawinan karena 

tidak baik (ora becik) menurut tradisi yang sudah turun temurun dari 

                                                           
2
 Rebo Suroso, Hasil wawancara, Ponorogo,10 April 2021. 
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zaman dahulu (nenek moyang) maka harus benar-benar dihindari 

dan jangan sampai terjadi karena adanya walad dan wadhi yang bisa 

jadi penyebab pamali.
3
 

Dan contoh lain adapun pasangan yang sudah memutuskan 

untuk menikah lusan besan itu yang terjadi mayoritas hidupnya 

sengsara, bahkan bisa sampai terjadi kematian di antara salah satu 

keluarga para pelaku pernikahan lusan besan. 

Selanjutnya informan dari Bapak Imam Mahfuz selaku Modin 

(tokoh agama) di Kecamatan Sambit Yang bertempat tinggal di Desa 

Campursari, berikut penjelasannya: 

“Lusan besan adalah sebutan pernikahan dalam adat jawa yakni 

menikahkan anaknya dengan urutan pernikahan ke satu dan ke 

tiga,dalam hal ini lusan termasuk pantangan perkawinan yang sangat 

berat bahkan diantara pantangan  pernikahan adat jawa berada 

dikedudukan nomer 1 daripada yang lain. Yang terjadi dalam 

pantangan ini yakni adanya musibah besar yang menimpa salah satu 

keluarga besarnya, meliputi kurangnya harmonis,tidak sejalan atau 

tidak cocok dan akhirnya mengakhiri hubungannya(cerai). Adapun 

sisi positif dari para pelaku Lusan yakni selain rasa cinta, suka sama 

suka yang akhirnya keturutan juga bisa menghindari perbuatan yang 

mendekati zina.”
4
 

Selanjutnya informan dari bapak kartubi selaku tokoh 

masyarakat di Kecamatan Sambit yang bertempat tinggal di Desa 

Nglewan , berikut penjelasannya: 

“Lusan besan menurut filsafat jawa adalah pernikahan yang tidak 

baik untuk dilaksanakan karena mengandung unsur pantangan dalam 

perkawinan adat jawa. Akan tetapi dalam lusan dibagi dua macam 

pengertian yaitu lusan manten dan lusan besan, lusan manten adalah 

suatu perkawinan yang dilakukan oleh duda ataupun janda yang 

sudah akan menikah ke tiga kalinya dengan seorang perjaka ataupun 

                                                           
3
 Prapno, Hasil wawancara, Ponorogo,13 April 2021 

4
 Imam Mahfuzh, Hasil wawancara, Ponorogo, 15 April 2021. 
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perawan yang baru menikah. Adapun bagi pelaku yang sudah 

terlanjur melaksanakan mendapatkan suatu musibah atau masalah, 

untuk yang lusan manten hal yang terjadi yakni pegatan (cerai) 

karena merasa tidak cocok, sedangkan yang lusan besan hal yang 

terjadi yakni menimpa kepada salah satu dari orangtua pengantin.”
5
  

 

Dalam Antropologi budaya menyelidiki cara hidup manusia 

dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah 

lingkungannya yang tidak ditentukan oleh pola naluriah, melainkan 

berhasil mengubah lingkungan hidupnya berdasarkan pengalaman dan 

pengajaran yang seluas-luasnya. Kebudayaan adalah satu keseluruhan 

yang kompleks yang didalamnya terkandung pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, dan hukum adat istiadat dan berbagai 

kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai 

anggota suatu masyarakat. Seperti halnya penetapan lusan besan 

sebagai pantangan perkawinan di Kecamatan sambit yang sudah 

menjadi aturan yang mengikat dari zaman dahulu sampai sekarang  dan 

tidak boleh untuk di langgar.
6
  

Dari beberapa jawaban yang dikemukakan oleh para tokoh 

masyarakat dan tokoh agama di atas, bahwa yang melatarbelakangi 

dilarangnya atau sebagai pantangan pekawinan lusan besan di 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terutama pada pelaku 

perkawinan lusan besan mayoritas hal yang terjadi yakni hidupnya 

sengsara. Sering mendapatkan musibah akan mencelakakan kehidupan 

                                                           
5
 Kartubi, Hasil wawancara, Ponorogo, 17 April 2021. 

6
 Imam Subchi, PengantarAntropologi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 25 
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keluarga para pelaku, bahkan sampai menimbulkan kematian diantara 

pasangan suami istri yang tetap melaksanakan pekawinan lusan besan 

dan sering terjadi musibah besar menimpa pada salah satu orangtua 

pengantin.  

2. Syarat-syarat yang membolehkan praktik nikah lusan besan di Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Menurut masyarakat Kecamatan Sambit Supaya perkawinan 

lusan besan bisa dilaksanakan harus memenuhi persyaratan yang ada, 

sudah turun temurun dari zaman dahulu dan masih kita pegang teguh 

aturan tersebut sampai sekarang 

 Terdapat beberapa pasangan suami istri yang melangsungkan 

perkawinan lusan besan tersebut dengan beragam praktik untuk 

memenuhi persyaratan, diantaranya seperti hasil wawancara dengan 

pelaku pernikahan tersebut yang bernama Dwi widodo dan Yayuk 

pujayatin yang bertempat tinggal di Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo, beliau mengatakan: 

Pada waktu pernikahan saya dulu dalam adat perkawinan jawa 

dikategorikan perkawinan lusan besan, karena bapaknya saya 

sebelumnya sudah menikahkan saudara-saudara saya , dan pada 

waktu giliran saya yang menikah, saya pada urutan pernikahan ke 

tiga sedangkan calon istri saya pada urutan penikahan ke satu, 

akhirnya dinamakan perkawinan lusan besan, dan karena perkawinan 

lusan besan itu sebagai pantangan atau dilarang menurut para 

sesepuh di daerah saya, maka dari kedua belah pihak menyiasati 

perkawinan lusan besan atau ada persyaratan yang diperbolehkan 

nikah lusan besan yakni dengan cara ngguwak manten kepada 

keluarga dari istri saya yang artinya semua hajat mulai akad nikah 

ijab qobul sampai dengan resepsi ditanggung dari keluarga istri saya, 

bahkan untuk yang jadi orangtua ketika resepsi itu bukan orangtua 
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saya kandung ,tetapi pak puh saya dari keluarga istri saya. Karena itu 

semua saya lakukan supaya keluarga saya tidak terjadi hal-hal yang 

diinginkan,karena ditakutkan akan ada musibah atau bala‟ yang 

menimpa dari keluarga saya.
7
 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Yayuk 

Pujayatin istri dari bapak Dwi Widodo, beliau mengatakan: 

“Bapak saya menikahkan dengan mas dwi widodo sebagai anak 

temon manten dari kelurga pengantin laki-laki. Jadi kami tetap 

melangsungkan nikah walaupun adat jawa tidak memperbolehkan 

karena perkawinan lusan besan, akan tetapi saya juga sudah 

memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh sesepuh atau 

tokoh masyarakat didaerah saya.”
8
   

  

Selain pasangan suami istri diatas terdapat pasangan lainya yang 

bernama Danang Dan Laila yang bertempat tinggal di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit yang juga termasuk pelaku nikah lusan besan. Hasil 

wawancaranya sebagai berikut : 

“Jadi ceritanya begini, saya dan istri saya itu menikah kalau menurut 

adat perkawinan jawa dinamakan perkawinan lusan besan yang 

mana perkawinan tersebut sebagai pantangan dalam adat jawa, akan 

tetapi ada syarat-syarat yang membolekannya perkawinan lusan 

besan dengan berbagai cara supaya bisa terhindar dari perkawinan 

lusan besan, yakni dengan cara menikahkan terlebih dahulu saudara 

yang lain, sehingga saya berada di urutan ke dua sedangkan istri di 

urutan ketiga, dengan begitu saya dan istri tidak melanggar adat jawa 

lusan besan tersebut.
9
 

Selain pasangan suami istri diatas terdapat pasangan lainya yang 

bernama Minar dan Susi yang bertempat tinggal di Desa Nglewan 

Kecamatan Sambit yang juga termasuk pelaku nikah  lusan besan. Hasil 

wawancaranya sebagai berikut : 

                                                           
7
 Dwi Widodo, Hasil wawancara, Ponorogo, 20 April 2021. 

8
 Yayuk Pujayatin, Hasil wawancara, Ponorogo, 20 April 2021. 

9
 Danang, Hasil wawancara, Ponorogo,21 April 2021. 
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“Pada waktu pernikahan  saya ,termasuk dalam kategori nikah lusan 

besan, karena perkawinan lusan besan itu termasuk sebagai 

pantangan, maka saya mencari solusi dengan syarat ngguwak manten 

yang artinya saya sama sekali tidak mengadakan hajatan apapun, 

mulai ijab qobul sampai dengan resepsi, semua saya pasrahkan 

kepada keluarga istri saya, yakni semua hajatan di tanggung penuh 

berada di kediaman calon istri saya, selain itu juga harus 

mengadakan ruwatan untuk saya, bahkan kurang 40 hari itu saya 

sudah harus berada dikediaman calon isrti.”
10

 

Selain pasangan diatas ada juga pasangan lainnya yang bernama 

Ayuk dan Erik yang bertempat di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit 

yang juga termasuk nikah lusan besan, hasil wawancara sebagai berikut: 

“Pernikahan saya pada waktu itu termasuk dalam kategori 

perkawinan lusan besan, akan tetapi saya menebus perkawinan itu 

supaya tetap terjadi maka dengan syarat yakni temon manten yang 

artinya calon suami saya nanti sama sekali tidak mengadakan hajatan 

,bahkan tidak sepeserpun ikut membantunya, karena itu istilahnya 

calon suami saya ditemu bapak saya dan akhirnya kami 

melangsungkan perkawinan, dan semua hajatan nanti saya ataupun 

keluarga yang menanggungnya.”
11

  

 

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan 

pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi 

urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti 

pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis 

hidup orang tuanya. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah 

perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat 

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya yang 

dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sambit ketika akan 

                                                           
10

 Minar, Hasil wawancara, Ponorogo, 21 April 2021. 
11

 Ayuk, Hasil wawancara, Ponorogo, 22 April 2021. 
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melaksanakan sebuah perkawinan harus benar-benar menyesuaikan adat 

yang sudah ada atau yang berlaku sampai sekarang.  

Hukum Adat merupakan hukum tradisional masyarakat 

perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan 

salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya 

merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut 

berlaku. Hukum Adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang di dalam masyarakat suatu daerah, seperti halnya yang 

berlaku di masyarakat Kecamatan Sambit.
12

  

Oleh karena itu perkawinan adat memiliki arti yang penting 

masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua 

mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga yang Sakinah, 

Mawaddah dan Warohmah sampai akhir hayatnya. Hukum perkawinan 

adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam 

melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut 

dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam 

masyarakat terentu dan mempunyai sanksi di dalamnya. Seperti halnya 

yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sambit yaitu adanya 

syarat-syarat di perbolehkannya nikah lusan besan itu juga harus sesuai 

adat yang berlaku mulai zaman dahulu sampai sekarang ini.
13

 

Hukum Adat merupakan hukum tradisional masyarakat 

perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan 
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 Rosdalina Bukido, “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi 

Hukum Islam,” 3. 
13

 Yulia, Buku AjarHukum Adat,(Sulawesi: Unimal Press, 2016), 50-51 
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salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya 

merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut 

berlaku. Hukum Adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang di dalam masyarakat suatu daerah, seperti halnya yang 

berlaku di masyarakat Kecamatan Sambit.
14

  

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut masyarakat Kecamatan 

Sambit kebolehan praktik lusan besan di Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pernikahan dengan ngguwak manten lanang 

(membuang calon pengantin laki-laki). 

b. Menikahkan saudara terlebih dahulu agar tidak terjadi nikah lusan 

besan. 

c. Melaksanakan temu manten (resepsi) di luar daerah mempelai laki-

laki. 
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 Rosdalina Bukido, “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi 

Hukum Islam,” 3. 
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BAB IV 

ANALISIS ‘URF  TERHADAP PRAKTIK NIKAH LUSAN BESAN DI 

KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

A. Tinjauan ‘urf terhadap penetapan lusan besan sebagai pantangan 

perkawinan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

„Urf merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam ajaran 

agama islam, karena adat atau tradisi berperan penting dalam mengatur 

kehidupan masyarakat. Faktanya dalam kehidupan masyarakat banyak sekali 

kegiatan dan aturan adat yang berasal dari nenek moyang yang sudah turun 

temurun dari generasi ke generasi dan yang tetap dipelihara hingga sekarang. 

Salah satu aturan adat yang masih dipercayai dan dipertahankan oleh 

masyarakat jawa, ada sebuah kepercayaan atau kebiasaan yang sangat 

mengikat tentang perkawinan dimana apabila ada seorang anak dari sebuah 

keluarga melaksanakan perkawinan dengan urutan perkawinannya yang 

pertama dilarang menikah dengan seorang anak yang urutan perkawinannya 

ketiga dari masing-masing keluarga. Larangan ini biasa dikenal sebagai 

pernikahan lusan besan, yang artinya dalam bahasa jawa “ketelu” dan 

“kepisan” (ketiga dan pertama). 

Pantangan perkawinan lusan besan dikalangan masyarakat jawa 

merupakan sebuah pantangan yang sangat ditakuti, karena menurut 

kepercayaan masyarakat jawa tradisi pantangan perkawinan lusan besan, bagi 

siapa yang sengaja melaksanakan perkawinan tersebut akan mengalami hal-hal 

buruk dalam mengarungi bahtera rumah tangga, antara lain sebaga berikut: 
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1. Rumah tangga selalu diselimuti masalah 

Pertengkaran yang terus terjadi bukan hanya karena beda karakter, 

namun juga karena berbagai masalah yang terus berdatangan dari berbagai 

jenis. Setelah berhasil menyelesaikan satu permasalahan , mereka akan 

dihadapkan lagi dengan masalah lain yang sangat berat. Lebih dari itu, 

pasangan pernikahn lusan besan juga akan sering mengalami banyak 

masalah dalam jangka satu waktu. 

2. Ekonomi yang selalu sulit  

Dalam ilmu agama Islam , sebuah kelurga yang dijalani dengan 

berbagai masalah hanya akan membuat mereka semakin dijauhkan dari 

rejeki. Mereka akan selalu kesulitan mencari nafkah untuk menunjang 

perekonomian keluarga, setiap usaha gagal, serta sulit untuk mendapatkan 

lapangan pekerjaan. 

3. Kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya 

Ini adalah ancaman paling menakutkan dari tradisi pernikahan 

lusan besan yang membuat pasangan manapun pasti akan berfikir seribu 

kali sebelum melanjutkan ke jenjang pelaminan. Ancaman dimana salah 

satu mempelai atau orangtua mempelai akan segera menemui ajalnya. Dan 

kalaupun bukan mereka, maka ada dari salah satu anggota keluarga yang 

akan menjadi korban. Mau tidak mau sampai kapanpun, tradisi tetaplah 

menjadi tradisi.
1
 

                                                           
1
 Pernikahan   Adat   Jawa”   dalam   https://Www.Inovasee.Com/Mitos-Lusan- Dalam-

Adat-Jawa-1908, diakses tanggal 15 April 2021 pukul 11.45 WIB. 

https://www.inovasee.com/Mitos-Lusan-Dalam-Adat-Jawa-19080,%20diakses%20tanggal%2015%20Februari%202018
https://www.inovasee.com/Mitos-Lusan-Dalam-Adat-Jawa-19080,%20diakses%20tanggal%2015%20Februari%202018
https://www.inovasee.com/Mitos-Lusan-Dalam-Adat-Jawa-19080,%20diakses%20tanggal%2015%20Februari%202018
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Salah satu wilayah yang masih kental akan adat larangan 

pernikahan lusan besan yakni di kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo. 

Bahwa larangan ini juga sangat dihindari oleh masyarakat agar terhindar 

dari malapetaka yang akan menimpa kedua mempelai yang melaksanakan 

pernikahan lusan besan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan di Bab III mengenai penetapan pantangan pernikahan lusan 

besan dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada diwilayah kecamatan 

Sambit kabupaten Ponorogo. Bahwa penetapan tersebut berdasarkan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Penetapan lusan besan berdasarakan urutan melaksanakan pernikahan 

yang pertama kali dan yang akan melaksanakan pernikahan  ketiga 

kali.
2
 

b. Karena tidak baik (ora becik) menurut tradisi yang sudah turun 

temurun dari zaman dahulu (nenek moyang) maka harus benar-benar 

dihindari dan jangan sampai terjadi karena adanya walad dan wadhi 

yang bisa jadi penyebab pamali.
3
 

c. Kebiasaan akan adanya musibah besar yang menimpa salah satu 

keluarga besarnya, meliputi kurangnya harmonis,tidak sejalan atau 

tidak cocok dan akhirnya mengakhiri hubungannya (cerai),dan ada 

juga dari salah satu anggota keluarga sampai meninggal dunia.
4
 

                                                           
2
 Rebo Suroso, Hasil wawancara, Ponorogo,10 April 2021. 

3
 Prapno, Hasil wawancara, Ponorogo,13 April 2021. 

4
 Kartubi, Hasil wawancara, Ponorogo, 17 April 2021. 
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Sehubungan dengan adanya hal tersebut diatas, masalah pantangan 

perkawinan lusan yang masih dipercayai di kalangan masyarakat jawa, hal ini 

dikarenakan masih menganut aturan yang mengikat yang sudah turun temurun 

dari nenek moyang hingga masih dipelihara sampai sekarang.  

Adat pernikahan lusan besan tidak ada ketentuan yang mengatur dalam 

Al-Qur‟an maupun Sunnah, akan tetapi merupakan tradisi adat masyarakat 

jawa yang masih dipegang dan dilaksanakan sampai sekarang. Adat merupakan 

suatu perkataan atau yang terus menerus dilakukan oleh manusia yaitu  penting 

apa yang ia dapat diterima oleh akal manusia dan ia lakukan secara berulang-

ulang. 

Dalam kaidah fiqih dijelaskan:    

خٌ  ًَ  اْنعَب دَحُ ُيَحَك

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. 

Dalam hal ini adapun dasar sebuah tradisi yaitu ucapan sahabat  

Rasulullah Saw, „Abdullah bin Mas‟ud: 

ٍْبًء  ٌَ َظ ْٕ ًُ ْعِه ًُ َيب َز اَُِ اْن َٔ  ٌٍ ُْدَ هللاِ َحَع َٕ ِع ُٓ ٌَ فَ ْٕ ًُ ْعِه ًُ ب َز اَُِ اْن ًَ فَ

ُْدَ هللاِ  َٕ ِع ُٓ َظًءٌ فَ  

Sesuatu yang dinilai baik oleh oleh kaum muslimin adalah baik di sisi 

Allah dan seseuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah. 
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Oleh karena  itu untuk menganalisis mengenai pantangan perkawinan 

lusan di kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo, peneliti menggunakan sudut 

pandang hukum islam dengan menggunakan teori „urf. 

Arti „urf  secara harfiah  adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau 

ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, „urf ini 

sering disebut dengan adat. „Urf dalam Bahasa artinya kebiasaan baik, 

sedangkan menurut istilah adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana 

jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan 

dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu 

ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti.
5
  

Adapun Dari dasar al- qur‟an dan al hadist, adat seringkali disebut-

sebut sebagai „urf, sekalipun mayoritas „ulama membedakan keduanya, mereka 

tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa adat atau „urf  bisa diterima sebagai 

salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut: 

1. Tidak bertentangan dengan syara‟ 

Dalam pelaksanaan adat pernikahan lusan dalam hal ini 

berkembang yang bersimpangan dengan norma agama islam. Adat 

pernikahan ini yang berkembang dimasyarakat menjadikan suatu beban 

dalam pelaksanakannya.   

2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan 

                                                           
5
 Muhammad Ma‟sum Zainy Al- Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqih (Jombang: Darul Hikmah, -

2008)  127-128 
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Adat pernikahan Lusan dianggap menimbukan keburukan bagi 

yang melaksanakannya. 

3. Tidak berlaku umum dikalangan kaum muslim 

Dalam pelaksanaan adat pernikahan lusan besan berlaku 

dikalangan kaum muslimin, akan tetapi berlaku pada masyarakat jawa 

khususnya di Kecamatan Sambit karena masih percaya dan meyakini pada 

adat yang sudah ada dan mengaturnya sejak dahulu. 

4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah 

Adat pernikahan lusan bukan termasuk ibadah mahdah, karena 

bukan ibadah yang sudah diatur syariat, melainkan ibadah yanng 

hukumnya sunnah, karena hanya sebuah perkawinan. 

5. „urf  tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu 

patokan hukum 

Adat pernikahan Lusan dalam masyarakat Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo merupakan kebiasaan yang sudah berjalan sejak 

dahulu dan sudah turun temurun dari generasi ke generasi sampai dengan 

sekarang. Oleh sebab itu, dalam hukum islam mengakui adanya „urf 

sebagai salah satu sumber hukum yang digunakan dan diyakini oleh 

masyarakat terutama para tokoh agama di Kecamatan Sambit, walaupun 

praktik nikah Lusan dilarang dan dijahui oleh masyarakat jawa namun 

terdapat jalan lain atau siasat untuk meperbolehkan dilakukannya nikah 

tersebut. 
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Dengan demikian, dari paparan data diatas bisa dipahami bahwa 

tradisi adat penetapan pantangan perkawinan lusan besan yang berada di 

masyarakat Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dalam presefektif „urf 

dapat dikategorikan dalam „urf fasid yaitu kebiasaan  tidak baik, karena 

bertentangan dengan syariat dan ketentuan dalam fikih tentang syarat dan 

rukun perkawinan yang tidak pernah melarang perkawinan anak nomor 

satu dengan anak nomor tiga dan seterusnya. 

 

B. Tinjauan ‘urf terahadap syarat-syarat yang membolehkan terlaksananya 

praktik nikah lusan besan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, semua 

itu adalah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan 

setelah masing –masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif 

dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Hal ini berdasarkan pada 

firman Allah SWT dalam surat An-Nisa‟ ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: 

ب انُاب ُض اتاقُٕاْ َزثاُكُى انا ٌبَ اٌَُّ  ب َٓ َٓ ُْ َخهََق ِي َٔ ِحدَحٍ  َٔ ٍْ ََْفٍط  ِرْي َخهَقَُكْى ِي

َِعبًَء  َٔ ٍْساً  ًُٓبَ ِزجبََّلً َكثِ ُْ ثَثا ِي َٔ َجٓبَ  ْٔ  َش

Artinya: 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seseorang diri dan darinyalah Allah menciptakan 



 
 

72 
 

istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak” 

Allah Swt tidak menjadikan manusia  seperti makhluk lainnya, yang 

hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan anatara jantan dan betina 

secara tidak ada aturannya. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan 

martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai martabat 

tersebut.  

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur 

secara terhormat berdasarakan kerelaan dalam suatu ikatan yakni pernikahan. 

Adapun bentuk dari adanya pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada 

naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga 

diri. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhai oleh Allah SWT, dan 

di abadikan dalam islam untuk selamanya.
6
  

Dalam hukum islam ada istilah yang disebut dengan „urf, yakni secara 

harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah 

dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau 

meninggalkannya. Di kalangan masyarakat „urf sering disebut dengan istilah 

adat. Hukum islam mengakui bahwa adat adalah sumber hukum karena sadar 

akan kenyataanya sudah menjadi kebiasaan dan tradisi yang telah berperan 

penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. 

Kedudukan adat kebiasaan yakni sebagai sumber hukum yang tidak tertulis, 

namun sangat dipatuhi oleh masyarakat. 

                                                           
6
 Abidin, Fikih Munakahat 1, 9-10. 
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Dalam kehidupan di masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan adat 

yang berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah ada sejak dulu dan 

sudah menjadi turun temurun dari generasi ke generasi yang masih tetap 

dipelihara sampai sekarang ini. Dalam aktivitas sehari-hari manusia, tradisi 

menjadi sebuah hal yang begitu penting dan berfungsi memberi pedoman untuk 

bertindak dan memberi individu sebuah identitas. 

Macam- macam „urf dalam hukum islam dapat dilihat dari beberapa 

segi diantaranya, dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaannya serta dari 

segi penilaiannya. 

 Ditinjau  dari segi materia atau objeknya „urf dibagi menjadi dua yaitu: 

1. „urf Qouli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perkataan atau ucapan yang 

umum diketahui masyarakat 

2. „urf Fi‟li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah 

menjadi kesepakatan dalam masyarakat 

Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan, syarat-syarat yang 

membolehkan terlaksananya praktik nikah lusan termasuk dalam jenis „urf fi‟li 

atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Yang dimaksud yaitu perbuatan 

masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan 

kepentingan orang lain, karena syarat yang dilaksanakan berupa perbuatan 

yang biasa dilakukan ditempat atau daerah tertentu saja, khususnya di daerah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 
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Ditinjau dari ruang lingkup penggunaanya „urf dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1. „urf „Am  

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku untuk sebagian 

besar masyarakat dalam berbagai luas wilayah. 

2. „urf Khas{ 

Yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat 

tertentu atau wilayah tertentu saja. 

Dilihat dari segi ruang lingkupnya tradisi adat pernikahan lusan besan 

atau syarat-syarat yang membolehkan praktik nikah lusan besan ini termasuk 

dalam kategori „urf  Khas{ yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan 

masyarakat tertentu. Seperti contoh syarat yang dilakukannya adalah dengan 

cara melaksanakan ngguwak manten (membuang calon manten laki-laki), 

menikahkan saudaranya terlebih dahulu supaya terhindar dari urutan ketelu dan 

kepisan (lusan) dan melaksanakan temu manten (resepsi) di luar daerah 

mempelai laki-laki atau resepsinya di laksanakan dikeluarga calon mempelai 

perempuan. Karena ini hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu, khususnya di 

masyarakat Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan tidak berlaku pada 

masyarakat penduduk Indonesia secara keseluruan.   
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Sedangkan ditinjau dari segi penilaian atau keabsahannya, „urf  terbagi 

menjadin dua macam: 

1. „urf s{ahih{  

Yaitu segala sesuatu atau kebiasaan yang baik,dikenal oleh umat 

manusia, diterima oleh orang banyak,tidak bertentangan dengan syara‟. 

Tidak menghalalkan yang haram, atau tidak menggugurkan kewajiban. 

2. „urf fasid  

Yaitu segala sesuatu atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat 

meskipun merata pelaksanaanya yang dilakukan manusia  namun 

bertentangan dengan syara‟. Menghalalkan yang haram, atau membatalkan 

kewajiban. 

Dilihat dari penilaian atau keabsahannya dalam syara‟ adat tradisi 

terhadap syarat-syarat yang membolehkannya praktik nikah lusan besan  

termasuk dalam kategori „urf  fasid, karena tradisi ini tidak ada dasarnya dalam 

Nas Al-Qur‟an maupun hadist. 

Dalam Agama Islam terdapat beberapa pernikahan yang dilarang dan 

juga akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya larangan pernikahan yang 

ada. Begitu juga dengan larangan atau pantangan pernikahan adat jawa, salah 

satunya pernikahn lusan besan. Sedangkan larangan-larangan tersebut sudah 

diyakini di ditaati bahkan di patuhi oleh masyarakat. Dan jika pernikahan lusan 

besan  tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kemadharatan yang besar. 

Oleh karena itu, masyarakat di Kecamatan Sambit mempunyai Siasat dan jalan 

lain  supaya agar terhindar dari kemadharatan yang akan ditimbulkan dari 
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pernikahan yang sudah  jelas sebagai pantangan atau dilarang tersebut seperti 

yang sudah dijelaskan di atas. 

Dengan demikian, masyarakat Kecamatan Sambit membuat aturan dan 

menambahkan persyaratan supaya terlaksana, bisa terhindar dari pekawinan  

lusan besan, maka dalam hal ini adat tradisi pantangan  lusan besan ini dalam 

hukum islam dapat dikatakan  kategori „urf  fasid yaitu kebiasaan yang tidak 

baik, karena bertentangan dengan syari‟at. Dalam hukum islam (fikih) juga 

tidak melarang syarat-syarat diperbolehkannya nikah lusan besan. Karena 

dalam fikih juga tidak mengada-adakan yang tidak diperintahkan oleh Nash.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil uraian dalam bab-bab sebelumya maka, peneliti 

memperoleh kesimpulan berikut: 

1. Penetapan lusan besan sebagai pantangan perkawinan di Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo 

 Dalam tinjauan „urf terhadap penetapan pantangan perkawinan  

lusan besan ini termasuk dalam kategori „urf  fasid atau tidak baik, 

karena dalam adat ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam (fikih) 

tentang syarat dan rukun yang tidak pernah melarang soal pernikahan 

anak nomor tiga dan nomor satu. Karena adat ini bersifat sebagai 

pantangan perkawinan dan bertentangan dengan syari‟at islam.  

2. Syarat-syarat yang membolehkan praktik nikah} lusan besan di 

Kecamatan Sambit. 

Dalam tinjauan „urf  terhadap syarat-syarat yang membolehkan 

nikah lusan besan  termasuk dalam kategori „urf  khas{ yakni kebiasaan 

yang hanya berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Kalau 

dilihat dari segi bentuknya tradisi ini termasuk dalam „urf fi‟li karena 

melibatkan perbuatan dari masyarakat Kecamatan Sambit yakni dengan 

cara membuat aturan dan menambahkan persyaratan tersebut supaya bisa 

terhindar dari pantangan perkawinan lusan besan. Sedangkan menurut 
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segi keabsahan tradisi ini termasuk dalam kategori „urf fasid, karena 

bertentangan dengan syariat dan dalam hukum islam tidak ada yang 

mengatur atau mengharuskan tentang persyaratan nikah lusan besan  

tersebut.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan 

diatas, peneliti memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo hendaknya 

lebih memantapkan diri dalam niat akan melaksanakan adat tradisi 

pantangan perkawinan Lusan supaya peninggalan nenek moyang yang 

terus turun temurun dari generasi ke generasi tetap terjaga dan 

terpelihara, karena mempunyai nilai kemasalahatan dalam kehidupan 

sosial. Harapan besar samakin berkembangnya ilmu pengetahuan  

teknologi yang semakin canggih bisa membuat cara berfikir masyarakat 

semakin maju dan rasional sehingga dapat mempertimbangkan 

kepercayaan mana yang harus di pegang atau yang ditinggalkan. 

2. Bagi civitas akademik diharapakan untuk lebih sering mengadakan 

penelitian dalam bidang adat yang berkembang di masyarakat, sebagai 

pertimbangan dengan menggunakan ilmu agama. 
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