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ABSTRAK 

 

Mahaento, Gayuh. 2022. Tinjauan Urf Terhadap “Ripoh Dino” Di Dusun 

Jurugan, Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H. 

 

Kata Kunci. Pengangkatan Anak, ripuh dino 

Islam sendiri dalam memandang budaya tidaklah kaku artinya Islam tidak 

anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang 

berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan objektif, temasuk 

ripuh dino. Tradisi mengangkat anak dimana anak angkat memiliki weton yang 

sama dengan ibunya dan di Dusun Jurugan disebut tradisi ripuh dino. Tradisi 

Ripuh dino ini berbeda dengan pengangkatan anak pada umumnya, dimana orang 

tua harus menebus anaknya sendiri karena weton kelahiran yang sama dengan 

sang ibu, penebusan di lakukan dengan meminta saudara atau tetangga untuk 

mengangkat anaknya 

Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan urf  

terhadap proses pengangkatan anak dengan adat Ripuh Dino di Desa 

Karangpatihan Pulung Ponorogo?, 2) Bagaimana tinjauan urf terhadap implikasi 

atau dampak dalam praktek adat ripuh dino di Desa Karangpatihan Pulung 

Ponorogo ? Tujuan Penitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui tinjauan urf  terhadap 

proses pengangkatan anak dengan adat Ripuh Dino di Desa Karangpatihan Pulung 

Ponorogo. 2) Untuk Mengetahui tinjauan urf terhadap implikasi atau dampak 

dalam praktek adat ripuh dino di Desa Karangpatihan Pulung Ponorogo. 

Untuk menjawab dari kedua rumusan masalah tersebut penelitian ini 

menggunakan penelitian studi kasus berbasis lapangan yang sumber data 

primernya diperoleh dari wawancara terhadap pelaku ripuh dino.  

Dari  pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Tinjauan urf  terhadap 

proses adopsi/pengangkatan anak dengan adat ripuh dino di Dusun Jurugan Desa 

Karangpatihan Pulung Ponorogo tidak bertentangan dengan syara’ karena proses 

pengangkatan anak dengan ripuh dino tidak bertentangan dengan hukum 

pemerintah dan hukum islam karena termasuk urf shahih. Tinjauan urf terhadap 

implikasi bagi orang tua yang menggunakan adat ripuh dino adalah dengan 

tujuan yang baik, terlepas dari mitos yang buruk jika tidak melaksanakannya. 

Islam sudah mengatur tata cara pengangkatan anak yang baik dan benar. Prosesi 

ripuh dino bertujuan untuk mendoakan keluarga, sedangkan implikasi bagi yang 

tidak melaksanakan adat ripuh dino tergantung pada keyakinan masing-masing, 

jika dilihat dari adat ripuh dino tidak berdampak pada hukum syara’ yang 

berimbas pada orang banyak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa 

lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam 

kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turast 

tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus 

merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.1 

Eksistensi tradisi dalam masyarakat tidak bisa dipungkiri, peran 

tradisi dalam masyarakat memberikan pengaruh pada perkembangan 

kehidupan masyarakat, contohkan tradisi dalam menjaga etika terhadap 

orang tua atau sesepuh masyarakat. Pada praktiknya tradisi di masyarakat 

memang sulit untuk digeser. 

Beberapa contoh tradisi yang masih berjalan di sekitar kita Seperti 

prosesi upacara selamatan atau ruwatan semua itu adalah tindakan yang 

dilakukan masyarakat atas dasar peninggalan nenek moyang yang diyakini 

masyarakat tertentu meskipun perkembangan zaman saat ini sudah 

terbilang maju dan Syariat ajaran agama Islam sudah masuk ke tanah jawa 

tapi bagi masyarakat jawa yang jiwanya sudah menyatu dengan tradisi 

yang sudah diturunkan oleh nenek moyang bahkan Sebagian masyarakat 

                                                             
1 Moh. Nur Hakim. “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam 

Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29. 

1 
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menganggap jika tradisi tidak dilaksanakan makan akan terjadi musibah 

atau bencana 

Islam sendiri dalam memandang budaya tidaklah kaku artinya 

Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya 

dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya 

dengan objektif. Ketika tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan 

ajaran agama, maka islam akan membiarkan tradisi tersebut berjalan 

sebagaimana mestinya, tapi ketika tradisi tersebut menyalahi beberapa 

ajaran islam maka islam akan memberikan solusi bahkan mengharamkan 

tradisi tersebut Seperti halnya dalam pengangkatan anak, Islam mengatur 

dengan betul bagaimana porsesi dan syarat dalam mengangkat anak. 

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan 

alami, tetapi kadang-kadng  naluri ini terbentur  oleh takdir Illahi 

dimana  kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua 

kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka  usahakan  apabila  

Tuhan  tidak  menghendaki,  maka  keinginan  merekapun tidak  akan  

terpenuhi, masalah  pengangkatan  anak bukanlah  masalah  baru, 

termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan 

pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang   berbeda-beda,   

sesuai   dengan   sistem   hukum   dan   perasaan   hukum   yang 

berkembang di daerah yang bersangkutan. 

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata ‘urf yaitu secara 

etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal 
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sehat”.Al-’urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas 

orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang 

sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.2 Seperti 

halnya tradisi pengangkatan anak melalui proses adat yang masih terjadi di 

masyarakat sekitar. 

Pengangkatan anak adalah upaya untuk mengusahakan anak 

mendapat kasih sayang dari  orang  tuanya,  dan  sekelilingnya  serta  

menikmati  hak-haknya  tanpa mempersoalkan ras, warna, kebangsaan 

atau sosial. Dalam hal pengangkatan anak, kepentingan orang tua yang 

mengangkatnya dengan sejumlah motif   yang ada dibelakangnya dapat 

terpenuhi dengan baik, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang 

diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin 

kepastiannya 

Di kalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim 

dilakukan dengan cara  yang  berbeda-beda   menurut   hukum  adat  

setempat.   Bila seseorang  tidak memperoleh  anak  walaupun  telah  

bertahun-tahun  menikah  sedangkan  ia menginginkan mendapat anak, 

maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang  lain  dijadikan  

anak  sendiri, baik  dengan  memutuskan  hubungan  anak  itu dengan 

orang tua kandungnya maupun tidak.  

Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak 

orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah  

                                                             
2 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.   
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pengangkatan  anak  sebagai  pancingan  bagi  kelahiran  seorang  anak  

kandung. 

Seyogyanya mengangkat anak adalah anak yang tidak memiliki 

hubungan nasab akan tetapi pada masyarakat Dusun Jurugan, Desa 

Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo telah berjalan 

sebuah tradisi mengangkat anak yang masih mempunyai nasab dengan 

yang mengangkat anak, proses pengangkatannya pun hanya lewat 

syukuran dengan dimaksudnya menolak balak atau menjauhkan dari hal-

hal yang buruk. 

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia beraneka 

ragam. Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat 

sebagai anak. angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan social baik dalam 

aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, 

perkawinan dan social kemasyarakatan.3 

Tradisi mengangkat anak juga terjadi di Dusun Jurugan, Desa 

Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Tradisi 

mengangkat anak dimana anak angkat memiliki weton yang sama dengan 

ibunya. Di Dusun Jurugan disebut tradisi Ripuh dino. 

Tradisi ripuh dino ini berbeda dengan pengangkatan anak pada 

umumnya, dimana orang tua harus menebus anaknya sendiri karena 

weton kelahiran yang sama dengan sang ibu contohnya sang ibu lahir di 

weton pahing dan anak lahir diweton pahing maka penebusan di lakukan 

                                                             
3 Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indinesia. (Jakarta. 

Rajawai Pers: 2008), 32. 
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dengan meminta saudara atau tetangga untuk mengangkat anaknya. Pada 

prosesi pengangkatan anak ini ada syarat yang harus di cukupi orang 

tuanya seperti membuat syukuran dengan masyarakat sekitar. 

Ripoh dino juga bisa terkait penebusan seorang anak untuk 

dilakukan oleh orang tua kandungnya, supaya kembali kepada orang 

tuanya pada waktu tertentu. Ripoh Dino sendiri sudah dilakukan turun 

temurun karena pengangkatan dan penebusan anak ini menyangkut tradisi 

adat ripoh dino yang sudah berjalan di masyarakat di dusun Jurugan. Hal 

inilah yang membedakan praktek pengangkatan anak berbeda dengan di 

daerah lainnya, dimana sewaktu-waktu orang tua kandung bisa menebus 

anaknya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik 

melakuakn penelitian dengan Judul Tinjauan ‘urf Terhadap “Ripoh 

Dino” Di Dusun Jurugan, Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo. 

B. Rumusan  Masalah 

Dari latar belakang diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan ‘urf  terhadap proses pengangkatan anak dengan 

adat ripuh dino di Desa Karangpatihan Pulung Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap implikasi atau dampak dalam praktek 

adat ripuh dino di Desa Karangpatihan Pulung Ponorogo ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari dua rumusan masalah diatas maka peneliti dapat mengambil 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui tinjauan ‘urf  terhadap proses pengangkatan anak 

dengan adat Ripuh dino di Desa Karangpatihan Pulung Ponorogo. 

2. Untuk Mengetahui tinjauan ‘urf terhadap implikasi atau dampak dalam 

praktek adat ripuh dino di Desa Karangpatihan Pulung Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

b. Dapat menambah khasanah keilmuan bagi peneliti, dan masyarakat 

Dusun Jurugan, Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo tentang ripuh dino. 

2. Manfaat Praktis 

a. Masyarakat 

Untuk mewujudkan sikap kehati-hatian masyarakat dalam 

menjalankan tradisi ripuh dino agar tidak terjadi madharat dalam 

menjalankan adat ripuh dino. 

b. Peneliti 

Hasil penelitian ini di harapkan menambahkan wawasan 

tentang tradisi aplikasi ripoh dino pada masyarakat 
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E. Telaah Pustaka 

Skripsi  dan penelitian yang sudah ada dan  yang berkaitan dengan 

pengangkatan anak adalah: 

Skripsi yang ditulis oleh  M Deby Sahdan Alfaizi “Pengangkatan 

Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)”. Dengan rumusan masalah 

Bagaimana pandangan masyarakat Duren Tiga mengenai pengangkatan 

anak?, Bagaimana tradisi pengangkatan anak di Duren Tiga? Dan 

Bagaimana akibat hukum dari tradisi pengangkatan anak di Duren Tiga?, 

pada penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode penelitian jenis kualitatif dengan hasil penelitian Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa keluarga di Duren Tiga memiliki cara 

pandangan bahwa status anak angkat tidak sama dengan status anak 

kandung. Perilaku keluarga di Duren Tiga menyatakan bahwa tidak ada 

tradisi khusus pengangkatan anak baik secara ritual ataupun ceremonial, 

hanya saja para keluarga pengangkat anak meyakini cara mengangkat anak 

para pendahulu, oleh karena itu mengikuti kebiasaan orang terdahulu 

dalam adopsi. Cara pengangkatannya beragam, hal ini sesuai dengan 

kultur (adat) bawaan keluarga pengangkat anak.4 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

fokus penelitian, fokus penelitian sebelumnya hanya pada pengangkatan 

anak, sedangkan fokus penelitian ini pada adat pengangkatan anak. Teori 

                                                             
4 M Deby Sahdan Alfaizi, “ Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga),” 

(Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2016). 
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penelitan sebelumnya adalah pengangkatan anak sedangakn penelitian ini 

teorinya adalah ‘urf. 

Skripsi yang ditulis oleh Beni Sulistyo dengan judul penelitian 

“Proses Pelaksanaan Pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap 

anak setelah diangkat”. Dengan rumusan masalah Masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah proses pelaksanaan 

pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia?, akibat hukum apa sajakah yang timbul terhadap 

anak setelah diangkat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian Permohonan Pengangkatan 

anak biasanya dilakukan oleh para pemohon (calon orang tua angkat) yang 

sudah melangsungkan pernikahan tetapi belum dikaruniai seorang anak. 

Dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak terdapat 3 tahapan yang 

harus dilalui dan dipenuhi oleh para pemohon. Pertama, Tahap sebelum 

dilakukannya pengangkatan anak. Kedua, Tahap pelaksanaan persidangan 

pengangkatan anak. Ketiga, Tahap pencatatan pengangkatan anak pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah semua tahapan sudah 

dilaksanakan dan dilewati, maka anak yang diangkat tersebut sudah sah 

secara hukum menjadi anak angkat para pemohon, dan dengan segala 

akibat hukumnya yang akan terjadi.5 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

fokus penelitian, fokus penelitian sebelumnya adalah akibat hukum dari 

                                                             
5 Beni Sulistyo, “Porses Pelaksanaan Pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap anak 

setelah diangkat” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). 
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pengangkatan anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses 

pengangkatan anak dengan adat. Teori penelitian sebelumnya adalah 

pengangkatan anak sedangkan penelitian ini adalah ‘urf. 

Thesis yang ditulis oleh Ahmad Bayuki dengan judul penelitian 

“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan 

Anak Dalam Kandungan”. Dengan rumusan masalah, Bagaimanakah 

proses mengangkat anak dalam kandungan pada masyarakat Sumber 

Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ?, Apakah 

proses pengangkatan anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan 

hukum Islam dan hukum positif? dan dimanakah letak persamaan dan 

perbedaan antara pengangkatan anak dalam kandungan menurut hukum 

Islam dan hukum positif ? pada penelitian ini menggunakan metode 

peneleitian kualitatif lapangan (filed research). Penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis dengan hasil penelitian Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa masyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan 

Komering Ilir dalam mengadopsi anak dalam kandungan tidak melalui 

proses-proses yang ada pada hukum Islam dan hukum Positif, adopsi anak 

ini hanya berdasarkan hukum adat dan kebiasaan. Masyarakat desa 

Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir memutuskan 

bahwa dalam mengadopsi anak dalam kandungan itu, anak yang diadopsi 

tersebut dijadikan sebagaimana anak kandung sendiri, dan Mengenai harta 

warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya jatuh kepada anak 
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angkat, karena menurut orangtua angkat, anak angkat itulah yang berhak 

atas semua harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya.6 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

fokus penelitian, penelitian sebelumnya fokus pada pengangkatan anak 

dipandang dari hukum islam dan hukum positif,sedangkan penelitian ini 

fokus pada pengangkatan anak dipandang dari hukum adat. Teori 

penelitian sebelumnya adalah hukum positif dan hukum islam 

pengangkatan anak, sedangkan penelitian ini teorinya adalah ‘urf. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini di gunakan metodologi penelitian dengan 

metode kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung, deskriftif, di samping hasil proses lebih 

penting. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung di lakukan 

secara analisis induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.7 

Dalam hal ini jenis penelitian yang di gunakan Peneliti 

Lapangan adalah Studi Kasus yaitu uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu 

                                                             
6 Ahmad Bayuki, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan 

Anak Dalam Kandungan” (Thesis, UIN Raden Intan Lampung 2018). 
7 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta. 2012), 15. 
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situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin data mengenai subjek yang diteliti.8 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian akan di laksanakan di 

Dusun Jurugan, Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo, alasan yang mendasar dalam pemilihan lokasi ini adalah 

tradisi yang unik dalam mengangkat anak sendiri dengan perhitungan 

ripoh dino 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data  didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh 

dari pengamatan (obsevasi) suatu obyek, data dapat berupa angka 

dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.9 Data-data yang 

peneliti butuhkan dalam menganalisi masalah menjadi pokok 

pembahasan dalam penyusunan penelitian ini.  Adapun data-data 

premier yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi 

proses pengangkatan anak dengan adat ripuh dino dan dampak dari 

pelaksanaan adat ripuh dino.  

 

 

 

                                                             
8Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 

2003), 201.   
9 Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press, 

2010), 1. 
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b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana 

sebuah data dihasilkan.10  Peneliti memperoleh data langsung  

dengan cara menggali informasi dari informan atau responden 

dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung 

dengan orang tua, orang tua angkat, tokoh adat (bejonggo). 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer.  Data yang dihasilkan dari sumber data ini 

adalah data sekunder.11 Sumber data sekunder yang 

mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti 

masyarakat sekitar,perangkat Desa, buku-buku pendukung, 

hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya  

yang berkaitan dengan permaslahan yang diangkat serta dapat 

membantu mengembangkan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2015), 129  
11 Burhan, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,129. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi 

wawancara dan observasi. 

a. Observasi  

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.12 

Dalam buku Moleong menyebutkan pengamatan merupakan 

metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian 

ilmiah, pengamatan berati pencatatan sistematik terhadap 

fenomena-fenomena yang diselidiki.13 Pengumpulan data dengan 

observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.14 Dengan 

cara pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat 

hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, selaku kejadian 

tersebut berlaku atau sewaktu terjadi. Dengan cara pemngamatan, 

data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek 

dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan 

                                                             
12 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
13 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 176. 
14 Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 154. 
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seseorang.15 Observasi ini dilakukan melalui pengamatan 

langsung di lapangan yaitu di Dusun Jurugan Desa Karang 

Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, terutama pada 

keluarga orang tua atas anak yang dilahirkan pada adat ripoh 

dino. 

b. Wawancara 

Selain dari pengmpulan data dengan cara pengamatan, dapat juga 

diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara. Dalam 

hal ini, informasi atau keterangan diperoleh langsung dari 

responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-

cakap. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara).16 Metode wawancara merupakan 

metode tanya jawab slangsung antara peneliti dengan informan. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan secara terbuka sehingga informan mengetahui 

kehhadiran pewawancara sebagai peneliti yang bertugas 

melakukan wawancara di lokasi penelitian.17 Peneliti akan 

menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, 

dengan menfokuskan narasumber utama pada orang tua atas anak 

                                                             
15Nazir, Metode Penelitian,154.  
16Ibid, 170.  
17 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 237. 
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yang dilahirkan pada tradisi adat ripoh dino, di Dusun Jurugan 

Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

Tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti akan melakukan 

wawancara dengan informan lain, dirasa dapat diambil 

keterangannya untuk mendukung penelitian yaitu dengan orang 

tua, orang tua angkat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang 

mengetahui tentang adat ripoh dino. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, di lakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 

jawaban yang diwawancarai setelah di analiss terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai 

tahap tetentu, di peroleh data yang di anggap kredibel. Miles dan 

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.18 

Analisis data kualitatif, dapat di lakukan melalui langkah-

langkah berikut:19 

a. Reduksi data, data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. 

                                                             
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D,(Bandung: Alfabeta, 

2012), 337.  
19 Ibid., 247-252. 
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Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera di 

lakukan analisis data melalui redaksi data.  

b. Penyajian data, setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan 

“Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. 

c. Mengambil kesimpulan, langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Apabila 

kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di 

kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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6. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui 

dari konsep kesahihan validitas dan keandalan realibilitas.20 Dalam 

keabsahab data di adakan pengecekan denagn teknik : 

a. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang di maksud dalam penelitian 

ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan dan isu yang sedang dicari. 

b. Kecukupan referensial 

Referensi yang cukup adalah sebagai alat untuk 

menampung dan menyesuaikan kritik tertulis untuk keperluan 

evaluasi, yaitu dengan menyimpan informasi yang tidak 

direncanakan sebagai alternatif juga berhalangan tidak tersedia alat 

rekam suara. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi: 

Bab Pertama : merupakan awal pembahasan skripsi yang terdiri 

dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sitematika penelitian. 

                                                             
20Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2002), 171-177.  
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Bab Kedua : berisi tentang kajian teori dan atau telaah hasil 

penelitian terdahulu dalam pengertian Ladasan teori tradisi dan 

pengangkatan anak 

Bab Ketiga : berisi temuan penelitian. Bab ini mendeskripsikan 

tentang gambaran umum Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo dan konsep tradisi ripoh dino di Dusun Jurugan, 

Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Bab Keempat : berisi analisis data yang berfungsi menafsirkan dan 

menjelaskan data hasil temuan dilapangan, yaitu analisi tinjauan Hukum 

Islam terhadap pengalihan hak orang tua atas anak yang dilahirkan pada 

adat ripoh dino dan analisi tinjauan Hukum Islam terhadap status anak 

akibat adat ripoh dino di Dusun Jurugan, Desa Karang Patihan Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo 

Bab Kelima : berisi penutup, merupakan bab terakhir dari semua 

rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima yaitu berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN KONSEP URF 

 

A. Pengertian ‘urf 

Kata “urfsecara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik 

dan diterima oleh akal sehat”.1 ´Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk 

mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan 

dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.2 ´Urf juga disebut 

dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu 

diikuti, baik ´urf perkataan maupun ´urf perbuatan.3 Ulama‟ ‘Ushuliyin 

memberiknan definisi: 

“Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) 

dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan- 

pantangan”.4 

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ´urf dan 

adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu 

perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang 

rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti 

kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ´urf didefinisikan sebagai 

kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.5 

                                                             
1 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi’,(Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009),167 
2 Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416 Abu Zahro, 

Ushul Fiqh, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416 
3 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),77 
4 Masykur Anhari, Ushul Fiqh,(Surabaya: Diantama, cet-1, 2008),110 
5 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138 
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Adapun ma‟na ‘urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad 

Dahlan adalah seseuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka 

mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer  diantara 

mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian 

tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, 

mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.6 

Sedangkan ´urf dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat 

adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasanya adalah Kedua kata ini 

berasal dari bahasa Arab yang di adobsi oleh bahasa Indonesia yang baku. 

Kata ´urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu yang mempunyai derivasi kata 

al-ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan 

kata adat berasal dari ‘ad derivasi kata al-‘adah berarti sesuatu yang 

diulang kebiasaanya.7 

Sedangkan Contoh ´urf perkataan adalah kebiasaan menggunakan 

kata-kata anak (walad) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. 

Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging 

ikan. Sedangkan contoh ´urf perbuataan, ialah kebiasaan orang melakukan 

jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal 

Ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya 

sebelum istri menerima maharnya.8 

                                                             
6 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209. 
7 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387. 
8 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

cet ke-6, 1996), 134. 
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Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (ashl) dari ushul fiqih 

yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad 

Artinya: “apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka 

menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik” 

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuanya, menunjukan 

bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin 

dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut 

dipandang baik di hadapan Allah.9 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian ‘urf 

bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. 

‘urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh 

sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia 

dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok 

manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan 

satu bukan mengartikan yang lainya. Sedangkan secara definisi katayaitu 

ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu ‘urf dan Adat adalah 

sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang. 

Ketika  berbicara  ‘urf   secara  langsung  berhubungan  arti dengan 

ijma’  dalam  subtasinya.  Tetapi  dalam  hal  ini  ‘urf  juga berbeda dengan 

ijma’. Perbedaan antara ‘urf dengan ijma’ yang dalam beberapa 

aspek yaitu:10 

                                                             
9 Abu Zahro, Ushul Fiqh...417. 

10 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...389. 
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1) Dalam segi ruang lingkupnya ‘urf terbentuk oleh kesepakatan 

terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya 

orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid 

dan bukan mujtahid11, dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan 

dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan 

oleh semua orang12. Sedangkan ijma’ hanya terbentuk dengan 

kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara’ yang amali, 

tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok 

pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.13 

2) ‘urf terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan 

sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak 

merusak terjadinya ‘urf. Sedangkan ijma’ hanya terwujud 

kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa 

terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa 

orang mujtahid membuat ijma’ tidak terjadi. 

3) ‘urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah 

membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan ijma’ 

sedangkan ijma’ sharikh yang dijadikan landasan ketentuan hukum 

kekuatan hukum yang berdasarkan nash dan tidak ada lagi peluang 

                                                             
11 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam...77-78. 
12 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...389. 
13 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam...77-78. 
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kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang 

ditetapkan ijma’.14 

B. Macam-macam ‘urf 

Para ulama‟ ushul membagi ‘urf  menjadi tiga macam 

1. Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut 

ugkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. 

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan(al-’urf al-lafdzi) 

Kebisaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan 

masyarakat yang mengunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan 

tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.15 Misalnya ungkapan 

ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal 

dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah 

umum pada suatu daerah tertentu. 

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator 

lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang 

dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya 

berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia 

dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia 

maksdu membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. 

Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.16 

 

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-’urf al-amali) 

                                                             
14 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam...,77-78. 
15 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,364. 
16 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…,139. 
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Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan 

biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan 

muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang 

melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang 

kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan 

yang dilakukan keduanya.17 

2. Dari segi cakupanya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang 

bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. 

a. Kebiasaan yang bersifat umum (al-’urf al-‘am) 

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang 

berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah 

dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai 

orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad istishna’ 

(perburuhan).18 Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat 

yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, 

dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad 

sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang 

berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang 

pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.19 

Ulama‟ Madzab Hanafi menetapkan bahwa ‘urf ini 

(‘urf ‘am) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian 

                                                             
17 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam...,77-78. 
18 Abu Zahro, Ushul Fiqh...,418. 
19 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),154. 



25 

 

dinamakan istihsan ‘urf . ‘urf ini dapat men-takhsis nash 

yang ‘am yang bersifat zhanni, bukan qath’i. Di antara 

meninggalkan keumuman dari nash zhanni karena adanya 

‘urf ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang 

disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama 

madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan 

diberlakukanya semua syarat, jika memang berlakunya 

syarat itu dipandang telah menjadi ‘urf (tradisi).20 

Akan tetapi apa sesunggunya ‘urf ‘am yang dapat 

mentakhsis nash ‘am yang zhanni dan dapat mengalahkan 

qiyas?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang 

dikemukakan oleh fuqaha’ tentang dibolehkanyan 

meninggalkan qiyas dalam akad isthisna’ sebagai berikut 

“menurut qiyas, akad isthisna’ tidak diperbolehkan. Akan 

tetapi kami meninggalkan dalil qiyas lantaran akad tersebut 

telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang 

menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi‟in, maupun 

ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa”. Ini merupakan 

hujjah yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk 

meninggalkan qiyas. ‘urf seperti itu dibenarkan berdasarkan 

ijma’ yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan 

mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid; oleh 

                                                             
20 Abu Zahro, Ushul Fiqh...,418. 
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golongan sahabat maupun orang-orang yang datang 

setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ‘urf 

‘am yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada 

abad-abad yang telah silam.21 

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khash) 

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan 

yang berlaku di daerah dan di masyarakat 

tertentu.22Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci 

lagi yaitu’urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau 

golongan masyarakat tertentu,23 Misalnya dikalangan para 

pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang 

dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam 

barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang 

tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa 

garansi terhadap barang-barang tertentu.24 ‘urf semacam ini 

tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh 

berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak 

melalui jalan qathiy, baik berupa nash maupun yang 

menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.25 

3. Dari segi keabsahanya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua, yaitu 

kebisaaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak. 

                                                             
21 Abu Zahro, Ushul Fiqh...,419. 
22 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam...,135. 
23 Abu Zahro, Ushul Fiqh...,419. 
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,365. 
25 Abu Zahro, Ushul Fiqh...,419. 
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a. Kebiasaan yang dianggap sah (al-’urf shahih) Kebiasaan yang 

dianggap sah adalah kebiasaan  yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau 

hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula 

membawa madaratkepada mereka.26 Atau dengan kata lain tidak 

menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang 

wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki 

memberikan hadiah kepada pihak perempun dan hadiah ini tidak 

dianggap sebagai mas kawin.27 

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (al-”urffasi d) 

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang 

bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar 

yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku 

dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti 

peminjaman uang antar sesama pedangang. Uang itu sebesar 

sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar 

sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan 

perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih 

peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah 

memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah 

tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi 

praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-

                                                             
26 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh...,154. 
27 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam...,134. 
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menolong dalam pandangan   syara’,   karena   pertukaran barang 

sejenis, menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan. Dan 

praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di 

zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi’ah 

(riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, 

kebiasaan seperti ini, menurut ulama‟ ushul fikih termasuk dalam 

kategori al-’urf al-fasid.28 

C. Kedudukan Urf Dalam Menentukan Hukum 

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama‟ berhujjah 

dengan ‘urf dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqh yaitu: 29 

1. Firman Allah Swt pada surat al-A’raf ayat 199 

  

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang 

mengerjakan yang ma‟ru f, serta berpalinglah dari orang-orang yang 

bodoh. 

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk 

mengerjakan yang ma’ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma’ruf 

itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, 

dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak 

manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum 

                                                             
28 Abu Zahro, Ushul Fiqh...,419. 
29 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam...,79-80. 
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islam.30 Yang menurut Al- Qarafy   bahwa yang setiap diakui 

adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini.31 

2. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas‟ud : 

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di 

sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah” 

Menurut sebagian ulama‟ Ungkapan Abdullah Bin Mas‟ud ini 

adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang 

menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap 

‘urf.32 Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Masud 

ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-”Ala’imenyatakan bahwa 

setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab 

Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas‟ud adalah 

sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan 

Ibnu Mas‟ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan 

diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara lansgsung 

mengungkapkan dalam musnadnya.33 Ungkapan diatas baik dari segi 

redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan 

baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan 

tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu 

yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan 

                                                             
30 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh ...,212 
31 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam...,79-80. 
32 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,400. 
33 Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komperhensif,(Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004),103. 
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dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan 

kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.34 

3. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung 

dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini 

tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah. 

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah 

menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan 

dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan 

masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-

mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan 

masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan 

kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.35 

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam 

datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para 

Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam 

sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia 

terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat 

bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih 

sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.36 Dalam hal ini 

adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum 

syara’ yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin 

                                                             
34 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh ...,212. 
35 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh...,156. 
36 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam 3: Muamalah,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993),10. 
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dilakukan secara bersamaan dengan syara’ sehingga dalam hukum 

terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.37 

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat 

lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat 

kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran 

yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin 

Islam.38 Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi 

adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil 

seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu: 

1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaanya 

mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang 

lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam. 

2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun 

dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat 

diterima oleh Islam. 

3) Adat lama yang secara substasional menimbulkan mafsadat. Atau  

lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima 

oleh Islam 

4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak 

karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil 

Syara’. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam 

                                                             
37 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...393. 
38 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam 3…10. 
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terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan 

sebagai sebuah hukum.39 

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan 

hukum adalah: 

1) Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh 

Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi 

manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.40 

2) Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yanng tradisional 

diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, 

dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan 

upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada 

selain Allah) 

3) Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku  

pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku 

dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat 

terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.41 

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, 

karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan 

harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan 

oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan 

cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:42 

                                                             
39 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,393-394. 
40 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam 3…,10. 
41 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,393. 
42 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam 3…,10 
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1) Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, 

maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak 

diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan 

perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya. 

2) Mengambil anak angkat (adopsi) merupakan hal yang umum atau 

biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang 

tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. 

Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak 

menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat 

menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang 

benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi 

tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil 

anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan 

saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh 

Islam. 

Jelaslah, bahwa adat atau ‘urf yang mengandung nilai yang positif, 

dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau ‘urf mengandung 

nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.43 

Para ulama‟ banyak yang sepakat dan menerima ‘urf  sebagai dalil 

dalam meng-istimbath-kan hukum, selama ia merupakan ‘urf shahih dan 

tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik ‘urf al-‘am dan ‘urf al 

                                                                                                                                                                       
 

43 Ibid., 13. 
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khas.44 Para ulama‟ sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) 

untuk dijadikan landasan hukum.45 

Para   ulama‟   menyatakan   bahwa   ‘urf   merupakan   satu   sumber 

istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak 

ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu 

‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat 

disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak 

atau memakan riba, maka ‘urf mereka ditolak (mardud). Sebab dengan 

diterimanya ‘urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti 

(qath’iy); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari’at. Karena 

kehadiran syari’at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya 

mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju 

kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, 

bukan malah diberi legitimasi.46 

Jumhur  ulama‟  berhujjah  dengan  ‘urf  .  Akan  tetapi  yang  sangat 

terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi‟i 

pun berpegang pada ‘urf dalam membina sebagian hukum madzabnya.47

                                                             
44 Firdaus, Ushul Fiqh...,102. 
45 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh...,155. 
46 Abu Zahro, Ushul Fiqh...,418 
47 Ibid.,419 
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Dan menurut kalangan Hanabila dan Syafi‟iyah, pada 

prinsipnya mazab besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat 

istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam 

jumlah dan rincianya terdapat perbedaan diantara mazab-mazab 

tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil 

yang diperselisihkan48 dengan demikian Perbedaan diantara ulama 

mazab yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas 

penggunaanya sebagai dalil.49 

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut 

salah satu imam mazab Maliki yaitu Imam al-Qarafi, harus terlebih 

dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, 

sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau 

menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat 

tersebut.50 Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai semua mazab 

fikih menerima dan menjadikan ‘urf  sebagai  dalil  syara‟  dalam  

menetapkan   hukum   yang  muncul  di masyarakat ketika tidak ada 

dalil nash yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.51 

Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh 

masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh 

karena itu, ulama‟   mazab   Hanafy   dan   Maliky   mengatakan   

bahwa   hukum   yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang 

                                                             
48 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh...,155. 
49 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh ...,212 
50 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…,142. 
51 Firdaus, Ushul Fiqh...,102. 
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shahih(benar), bukan yang fasid (rusak/cacat), sama dengan yang 

ditetapkan berdasarkan dalil syar’iy. Secara lebih singkat, pensyarah 

kitab “Al-Asa<bah wa an-Nasair”. Yang Artinya “diktum hukum 

yang berdasarkan “urfsama dengan diktum hukum yang ditetapkan 

berdasarkan dalil syar’iy”.52 

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas z}hanni> 

akan selalu berubah seirama dengan perubahan zaman. Karenanya 

para ulama berpendapat bahwa ulama muta’akhirin boleh 

mengeluarkan pendapat yang berbeda dari mazab mutaqaddimin 

jikalau para ulama mutaqaddimin didasarkan pada qiyas. Karena 

dalam menetapkan dalil qiyas. Mereka sangat terpengaruh oleh ‘urf -

’urf yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu. Dalam 

hubungan ini Ibnu Abidin berkata:53 

“Masalah-masalah fiqhiyah adakalanya ditetapkan hukumnya 

berdasarkan nash yang sharih (jelas) dan adakalanya ditetapkan 

melalui cara ijtihad. Pada umumnya mujtahid menetapkan hukum 

berdasarkan ‘urf yang berkembang pada zamanya dimana 

seandainya ia berada pada zaman yang lain dengan ‘urf yang baru, 

niscaya ia akan mengeluarkan pendapat bahwa seorang mujtahid 

harus mengenali adat-adat yang berlaku dimasyarakatdapat 

dimengerti kalau terdapat banyak ketetapan hukum-hukum yang 

                                                             
52 Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, Al-Asabah wa al-Nazhoir fi 

Qawaid wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) 119. 

 
53 Abu Zahro, Ushul Fiqh...,419-420. 
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berbeda-beda lantaran perbedaan zaman. Dengan kata lain, 

seandainya suatu diktum hukum tetap ditetapkan seperti sediakala. 

Niscaya akan menimbulkan musyaqqat dan kemadharatan  terhadap 

manusia. Juga, bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah yang 

didasarkan pada takhfif (meringankan) dan taysir (memudahkan), 

serta da’fu adh-dharar wa al-fasad (menghindarkan/menolak 

kemadlharatan dan kerusakan) demi terciptanya tatanan masyarakat 

yang baik dan kokoh. Oleh karena itu, kita dapati tokoh ulama 

mazab menentang hukum mengenaibanyak hal yang telah ditetapkan 

oleh masyarakat berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada 

zamanya. Jika diandaikan tokoh ulama mazab itu hidup sezaman 

dengan mereka, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat yang sama 

dengan pendapat mereka. Ini dapat dilihat dari kaedah-kaedah 

mazabnya” 

Berdasarkan kaedah di ini, maka wajarlah bila kita temukan 

ulama muta’akhirin berpeda pendapat dengan ulama mutaqaddimin 

dalam beberapa masalah yang didasarkan pada ‘urf masa lampau 

yang bertentangan dengan ‘urf masa sekarang.54 

Demikian kita saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu 

‘urf yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak 

ini tidak terdapat nash yang berlangsung berhubungan dengan 

masalah dimaksud. Oleh karena itu, seorang mufti harus menguasai 

                                                             
54 Ibid.,420. 
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benar ‘urf-’urf yang ada pada masyarakatnya. Dalam mengakhiri 

pembahasan tentang ‘urf ini, sangat tepat melihat ungkapan berharga 

yang ditulis oleh Ibnu Abidin dibawah ini: 

“Adalah keharusan bagi seorang hakim untuk mengetahui 

yurisprudensi hukum secara umum serta mengetahui hakekat suatu 

kasus dan kondisi masyarakat yang ada”. 

Dengan cara demikian, ia dapat membedakan antara yang benar 

dan yang bohong, lalu mencocokan satu kasus dengan kasusu yang 

lainnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap 

satu kasus atau dengan hukum yang semsetinya, dan tidak 

memberikan ketetapan hukum yang berlawanan dengan kejadian 

yang sebenarnya. Demikian seorang mufti yang memberi fatwa 

berdasarkan ‘urf harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat 

serta zamanya; harus mengetahui bahwa ‘urf ini adalah khas atau 

‘am, bertentangan dengan nash atau tidak, disamping itu ia juga 

harus pernah belajar pada seorang guru yang mahir, tidak cukup 

hanya menghafal masalah-nasalah dan dalil- dalil.55 

D. Syarat-syarat ‘urf Untuk Dijadikan Landasan Hukum 

1. ‘urf mengandung kemaslahatan yang logis 

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf  yang  

sahih.56 sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti 

                                                             
55 Ibid.,.423 
56 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,401. 
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tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah.57 

Sebaliknya, apabila ‘urf itu mendatangkan kemudhratan dan tidak 

dapat dilogika, maka ‘urf yang demikian tidak  dapat  dibenarkan 

dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya 

bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.58 

Meskipun ‘urf hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, 

tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian 

juga kebiasaan memakan ular.59 

2. ‘urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan 

lingkungan ‘urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.60 

‘urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat dan keberlakuanya dianut oleh mayoritas 

masyarakat tersebut.61Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh 

yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya 

masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa 

menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, 

dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas 

tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan 

tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang 

berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.62 

                                                             
57 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh...,156 
58 Firdaus, Ushul Fiqh...,105. 
59 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,401. 
60 Firdaus, Ushul Fiqh...,105. 
61 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…,143-144. 
62 Firdaus, Ushul Fiqh...106. 
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3. ‘urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku 

pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Berarti ‘urf ini harus 

telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, 

maka tidak diperhitungkan.63 

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. 

Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak 

menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. 

Sementara ‘urf yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. 

Ternyata kemudian ‘urf ditempat itu mengalami perubahan dan orang- 

orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang 

menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran 

mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, 

yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada 

‘urf yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada ‘urf 

muncul kemudian64 

4. ‘urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan 

hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.65 

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf yang shahih 

karena bila ‘urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan 

prinsip syara’ yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf yang fasid dan 

tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.66 
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Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan 

harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. 

Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan 

dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.67 

E. Pertentangan ‘urf Dengan Dalil syar’i 

‘urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adalakalanya 

bertentang dengan  nash dan  adakalanya bertentangan dengan  

dalil  syara‟  lainya.  Dalam  persoalan  pertentangan ‘urf  dengan nash, 

para ulama‟ ushul memerincinya sebagai berikut:68 

1. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci. 

Apabila pertentangan ‘urf dengan nash khusus menyebabkan 

tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘urf  tidak 

dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam 

mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama 

dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila 

ayah angkat wafat. ‘urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat 

diterima.69 

2. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum. 

Dalam kaitanya pertentangan antara ‘urf dengan nash yang 

bersifat umum apabila ‘urf telah ada ketika datangnya nash yang 

bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘urf al-lafzidengan ‘urf 

al-‘amali. 

                                                             
67 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh,156 
68 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…,144. 
69 Ibid.,.144-145. 
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Pertama, apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf al-lafz}i, maka ‘urf 

tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas 

‘urf al-lafziyang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada 

indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat 

dikhususkan oleh ‘urf. Dan berkaitan dengan materi hukum.70 Seperti, 

kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna ‘urf. 

Kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu 

dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.71 Contohnya jika seseorang 

bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, 

maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut ‘urf, ikan 

bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara’ ikan itu termasuk 

daging. Dalam hal ini, pengertian ‘urf yang dipakai dan ditinggalkan 

pengertian menurut syara’ sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan 

bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka 

yang lebih didahulukan adalah ‘urf.72 

Kedua, Apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nash umum itu 

adalah ‘urf al-‘amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama 

tentang kehujahanya. Menurut ulama‟ Hanafiyah, apabila’urf al-‘amali 

itu bersifat umum, maka “urftersebut dapat mengkhususkan hukum 

nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat 

nash tidak dapat diamalkan.73 Kemudian menurut ulma mazab 

                                                             
70 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,398. 
71 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…,145. 
72 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,396 
73 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…,145 



43 

 

Syafi‟iyah yang dikuatkan untukmentakhsis nash yang umum itu 

hanyalah ‘urf qauli bukan ‘urf amali.74 Dalam pendapat ulama 

hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas ‘urf 

al-‘amali yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut 

tetap berlaku. 

Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia dan 

memberi keringanan dalam jual beli pesanan. (H.R. al-Bukhari dan 

Abu Daud).75 

Hadits Rasullah ini, bersifat umum dan berlaku untuk seluruh 

bentuk jual beli yang barangnya belum ada termasuk kedalamnya 

adalah jual beli salam (pesanan atau indent). Umumnya nash 

melarang jual beli salam yang sewaktu berlangsung tidak ada 

barangnya. Tetapi karena jual beli salam ini ‘urf yang berlaku dimana 

saja, maka dalam hal ini ‘urf telah dikuatkan.76Akan tetapi imam al-

Qarafi berpendapat bahwa ‘urf seperti itu tidak dapat mengkhususkan 

hukum umum yang dikandung nash tersebut.77 

3. ‘urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan 

‘urf tersebut.78 

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang 

bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka 

seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ‘urf seperti ini baik 

                                                             
74 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,398 
75 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…,145 
76 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,398 
77 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1…,145 
78 Ibid.,.146. 
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yang bersifat lafzi maupun yang bersifat ‘amali, sekalipun ‘urf itu 

bersifat umum, tidak dapat diajadikan dalil penetapan hukum syara’, 

karena keberadaan ‘urf ini mucul ketika nash syara’ telah menetukan 

hukum secara umum. 

F. Hukum Adat 

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local castom) yang 

mengatur interkasi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat 

adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan 

berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa 

membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan 

mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja79 

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu 

seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainnya, yang turun temurun dari 

nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal 

dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan 

oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut 

jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, 

dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat 

berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang 

merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.  

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat 

model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan 

                                                             
79 Ensiklopedi Isalam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) 21 



45 

 

utama (Vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam 

sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi 

merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan 

pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan 

dan kegiatan sosialnya masayarakat. 

Norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan 

ancamann terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Sebagai sistem 

budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah 

laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem 

nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem 

sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan 

adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap 

sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya 

masayarakat.80 

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni 

“Adah” yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku 

masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi 

berasal dari bahasa arab kata ‘’Huk‟m yang artinya ketentuan atau 

suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu 

perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih 

tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini 

perundang – undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan 

                                                             
80 Mursal Esten. Kajian Transformasi Budaya. (Bandung: Angkasa, 1999) 22. 
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“kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum 

kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan 

“Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan 

di luar perundangan. 

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh 

Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul “De 

Accheers”(Orang-orang Aceh), kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis 

Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van 

Nederland Indie” Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial 

Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam 

peraturan perundangan Belanda.81Hukum adat pada dasarnya merupakan 

sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep 

yang sangat luas. 

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat 

pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari 

mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya 

dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih 

lanjut maka akan ditemukan peraturan�peraturan dalam hukum adat yang 

mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan 

apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.82 

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup 

karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai 

                                                             
81 Bushar Muhammad.Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar). (Jakarta; Pradnya 

Paramitha,1981) 61 
82 Ibid.60 
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dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan 

tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.83 

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli 

hukum, antara lain sebagai berikut:  

1. Prof.Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat 

memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan 

tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada 

satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada 

pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).84 

Abdulrahman , SH menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud 

memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat 

Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.85  

2. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah 

synomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative 

(statuary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan 

hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum 

yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam 

pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa86 

3. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah 

yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat 

                                                             
83 Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta;PT Pradnya Paramita1993) 3. 
84 Van Vallenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, (Jambatan, Jakarta, 

1983),14. 
85 Abdulrahman, Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik Indonesia, 

(Cendana Press, 1984), 18 
86 Soepomo, Kedududkan Hukum Adat di Kemudian Hari, (Pustaka Rayat, Jakarta, 1951) 
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paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat 

hukum, komplek ini disebut Hukum Adat.87 

4. Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ 

peraturan�peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala 

kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang 

oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat 

yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa 

aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum 

dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman 

(sanksi).88 

5. Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum 

kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan 

rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteran 

masyarakat dan bersifat kekeluargaan.89 

6. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-

norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu 

berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, 

karena mempunyai akibat hukum (sanksi).90 

7. Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat 

diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam 

                                                             
87 Abdulrahman, 18 
88 Ibid, 19 
89 Ibid, 19 
90 Ibid, 19 
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bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini 

mengandung unsur agama. 91 

8. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya 

mempelajari apa disebut das sollen, tetapi pertama kali harus 

mengingat das sein. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak 

tertulis yang merupakan genusnya.92 

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam 

masyarakat, maka Prof. Van Vallenhoven merumuskan: Jikalau dari atas 

(penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal 

hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka.93 

Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat 

harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar 

hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim�pun akan sia-sia belaka 

Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, 

dan selaras antara atas yang memutuskan dan bawah yang menggunakan - 

agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya.  

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup 

karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam 

berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam 

masyarakat (living law) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan 

                                                             
91 Ibid, 19 
92 Sudjito Sastrodiharjo, Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum 

Adat dan ModernisasiHukum, (Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia,1998), 107. 
93 Op cit, 24 
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berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya 

di dalam masyarakat, 

Menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari 

Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak 

tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari 

kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum 

tertulis.94 

Dasar Hukum Adat 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan 

konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif 

bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak 

masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-

batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan 

sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan 

masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) 

Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) 

Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam 

undang-undang. 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk dari pengakuan 

bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Rikardo 

Simarmata menyebutkan model pengakuan bersyarat itu merupakan model 

yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial (Simarmata, 2006). Pasal 18B 

                                                             
94 Ibid, 22. 
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ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan 

terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-

undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-undang” 

memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan 

penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tidak 

harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan 

frasa “diatur dengan undang-undang” yang mengharuskan penjabaran 

suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. Jadi bila dilihat secara 

gramatikal, maka untuk menjalankan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak 

harus dibentuk sebuah undang-undang khusus tentang masyarakat adat. 

Meskipun demikian, kebutuhan akan adanya sebuah undang-

undang yang mengatur mengenai masyarakat adat telah lama didorong 

oleh organisasi masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara (AMAN), dan bahkan telah disambut oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dengan menyiapkan Draf Rancangan Undang�Undang 

(RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum 

Adat (RUU PPHMHA). Kebutuhan akan sebuah UU tentang masyarakat 

hukum adat juga disampaikan oleh Mahkamah Konsitusi dalam Putusan 

MK 35. Hakim konstitusi menyampaikan:95 

Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 

1945hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang 

                                                             
95 Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hlm 184. 
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mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum 

Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. 

Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum 

adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya UU No.5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan 

dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk 

masyarakat adat. Karena dalam pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa 

hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat seharusnya secara 

otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui tetapi dalam prakteknya tidak. 

Jangan sampai terjadinya tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya 

kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat 

dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan 

tersebut. 

Untuk konsep kedepannya diharapkan untuk adanya jaminan 

kepastian hukum tentang pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat. 

Dimana haruslah dibuat secara lebih mendalam atau rinci peraturan 

perundang-undangannya baik itu bisa dalam Peraturan Presiden atau 

Peraturan Pemerintah dimana yang jelas dibawah undang-undang, apakah 

bisa dibuat dalam bentuk tertulis dalam hal hak atas tanah atau untuk 

pelaksanaannya. Supaya ada kejelasan hak milik dari pada masyarakat 

hukum adat itu kedepannya karena selama ini hukum adat memang 

dikenal dalam UUPA dan juga diatur dalam UUD 1945 tapi sejauh mana 
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keberadaan hukum adat itu bisa menganulir hukum positif tidak ada 

kejelasannya.96 

Sedangkan FD Hollemann menemukan 4 ciri (sifat umum) dari 

hukum adat pertama Magis Religius yakni cirinya hukum adat 

diperlakukan sebagai sesuatu yang  sakral dan dipandang sebagai sesuatu 

yang gaib. Kedua, Komunnal yakni berlaku dalam kebersamaan, 

kemudian ketiga, Konkret yakni memiliki sifat yang jelas, berwujudm dan 

visual dank e-empat Kontan yakni prestasi dan kontra prestasi dilakukan 

secara bersama-sama pada saat itu juga. 

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengupas apakah 

dasar dari hukum adat : 

Teori Receptio in Complexu, Teori yang dibawa oleh CF Winter 

dan Salomon Keyzer ini menyatakan dasar dari hukum adat adalah 

ketaatan masyarakat tertentu terhadap hukum agama. Hukum agama 

sepenuhnya adalah pedoman hidup dan ideology masyarakat; 

Teori Receptie, Teori dari Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven 

ini menyatakan dasar hukum Adat bukanlah Hukum Agama. Mereka 

mengatakan Hukum Adat berbeda dengan Hukum Agama, maka tidak bisa 

menjadi dasar bagi masing-masing hukum; 

Teori Receptio in Contrario, Menurut Hazairin dasar dari hukum 

adat adalah kepentingan hidup dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri 

                                                             
96 https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/ diakses 

09 Juni 2022 

https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/
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misalnya karena berdasarkan pertalian keluarga atau karena kesamaan 

kebutuhan perlindungan dari sesuatu; 

Dalam sistem hukum nasional. yang menjadi dasar dari Hukum 

adat adalah Pasal 18B (2) UUD 1945) yang menyatakan bahwa Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.97 

 

                                                             
97https://langitbabel.com/dasar-dari-hukum-adat-adalah-adat-istiadat-

setempat/#:~:text=yang%20menjadi%20dasar%20dari%20Hukum,Republik%20Indonesia%2C%2
0yang%20diatur%20dalam, Diakses 10 Juni 2022 

https://langitbabel.com/dasar-dari-hukum-adat-adalah-adat-istiadat-setempat/#:~:text=yang%20menjadi%20dasar%20dari%20Hukum,Republik%20Indonesia%2C%20yang%20diatur%20dalam
https://langitbabel.com/dasar-dari-hukum-adat-adalah-adat-istiadat-setempat/#:~:text=yang%20menjadi%20dasar%20dari%20Hukum,Republik%20Indonesia%2C%20yang%20diatur%20dalam
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BAB III 

PELAKSANAAN RIPUH DINO BESERTA IMPILKASINYA 

 

A. Profil Desa Karangpatihan 

1. Sejarah Desa 

Desa Karangpatihan adalah Desa yang terletak di Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. Adapun nama 

Desa Karangpatihan menurut orang-orang terdahulu atau pinisepuh, 

asal muasal  Desa Karangpatihan dahulunya ada seorang patih dari 

kerajaan Wengker yang di karenakan peperaangan sang patih tersebut 

melarikan diri di sebuah hutan dan mendirikan sebuah perkampungan 

yang selanjutnya di beri nama Karangpatihan. Demikian sekilas 

sejarah berdirinya Desa yang bernama Karangpatihan. 

2. Letak Geografis 

Secara geografis Desa Karangpatihan terletak pada posisi 

7°31'0” Lintang Selatan dan 111°54'0” Bujur Timur. Topografi 

ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di 

atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Ponorogo 

tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Karangpatihan 

rata-rata mencapai 2400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan 

Desember hingga mencapai 405,04  mm. 
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Secara administratif, Desa Karangpatihan terletak di wilayah 

Kecamatan Pulung  Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa-desa tetangga. Di  

sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulung Di sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Candi Kec.Mlarak, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko sedangkan di sisi timur 

berbatasan dengan Desa Tegalrejo Kec Pulung Kab Ponorogo 

Jarak tempuh Desa Karangpatihan ke ibu kota kecamatan 

(Kec. Pulung) adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 

15 menit dengan kendaraan bermontor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu 

kota kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 

sekitar 40 Menit.  

3. Gambaran Kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2016, 

jumlah penduduk Desa Karangpatihan adalah terdiri dari 1.261 KK, 

dengan jumlah total penduduk 4.251 jiwa, dengan rincian 2.097.laki-

laki dan 2.154 perempuan. 

4. Gambaran Kelembagaan 

Struktur Pemerintahan Desa Karangpatihan , dalam 

penyusunan organisasi dan tata kerja kerja pemerintahan desa, 

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 

Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 

Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan 
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berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 

Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan.1 

Tabel : 1 

Nama Pejabat Pemerintah Desa Karangpatihan  

No Nama Jabatan 

1 MARGONO Kepala desa 

2 SUDARMINTO Plt. Sekretaris desa 

3 SUHUT Kamituwo 

4 PURYONO Kamituwo 

5 SUPRIANTA Kamituwo 

6 LADI Kamituwo 

7 SUDARMINO Kepala Uusan 

Pemerintahan 

8 SAKRI Kepala Urusan Umum 

9 BUDI HERMAWAN Jogoboyo 

10 JEMARIN Jogoboyo 

11 TUBI HARYANTO Jogoboyo 

12 MARYADI Jogoboyo 

13 GUNAWAN Kebayan 

14 SUNARI Kebayan 

15 KATIMIN Kebayan 

16 JAKUN Kebayan 

17 JEMINO Modin 1 

18 ANSHORI Modin 2 

19 TURUT Sambong 

20 JEMIKUN Sambong 

21 AGUS MIONO Sambong 

22 WIDODO Staf Desa 

23 EKO SRI P. Staf Desa 

 
1 Sumber Data : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
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B. Pelaksanaan Ripuh dino di Dusun Jurugan 

1. Pengertian dan Proses Tradisi Adat Ripuh dino 

Ripuh dino merupakan salah satu adat yang di pegang oleh 

masyarakat Desa Karangpatihan dan menjadi salah satu syarat yang 

harus di jalani oleh masyarakt Desa Karangpatihan ketika terjadi 

kesamaan weton maupun neptu milik anak dengan orang tuanya. Adat 

ini sudah berlangsung sejak lama di Desa Karangpatihan, meskipun 

pada saat ini belum diketahui secara pasti kapan dimulainya ada ripuh 

dino tersebut. 

Kata ripuh dino berasal dari bahasa jawa “Ripuh” yang artinya 

menderita kesusahan karena kekurangan uang, sakit, sibuk, banyak 

kerja, repot atau rebut (kacau balau tidak karuan, sedangkan “Dino” 

artinya hari.2 

Menurut bejonggo Desa Karangpatihan bahwa Ripuh dino 

dilakukan untuk menghindarkan hal-hal yang buruk, ripuh dino 

dilakukan tidak hanya dilakukan Karena hari kelahiran sang anak 

dengan ibunya jika tidak di selameti atau dilakukan ada ripuh dino 

maka akan meninggal salah satunya.3  

Ripuh dino dilakukan oleh masyararat Desa Karangpatihan 

guna menghindarkan dari bala’ dan dengan niatan syukuran dengan 

tata caranya dengan membaca do’a-doa dan mendo’akan para leluhur. 

 
2 Puryono. Wawancara, 05 Maret 2022. 
3 Katimun. Wawancara,  05 Maret 2022 
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Untuk prosedur pengangkatan anak dengan adat ripuh dino 

yang dilakukan oleh warga Desa Karangpatihan sendiri sebagai 

berikut: 

a)  Orang tua kandung membicarakan terlebih dahulu kehendaknya 

dengan keluarga besarnya secara matang, siapa yang akan 

mengangkat anaknya. 

b) Upacara adat dilakukan dengan melakukan syukuran dengan kirim 

doa ke sesepuh Desa Karangpatihan, dan disitu terjadilah akad 

antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. 

c) Anak tersebut kemudian dimasukkan dalam hubungan keluarga 

dari keluarga yang mengangkatnya. 

d) Pengumuman kepada warga kelurahan.4 

Hak dan kewajiban orang tua angkat kepada sang anak angkat 

ripuh dino sebagai berikut: 

a) Orang tua angkat memelihara dan mendidik anak. 

b) Orang tua angkat memberikan pendidikan kepada anak5 

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Adat Ripuh dino 

Adat ripuh dino yang ada di masyarakat Desa Karangpatihan 

tidak hanya diartikan sebatas penggugur saja, tapi cenderung pada tata 

nilai yang ada di dalamnya seperti nilai social berupa gotong royong 

dan kerukunan masyarakat dalam menyukseskan adat ripuh dino 

dalam satu keluarga. Nilai religi yang ada di dalam adat ripuh dino 

 
4 Tarmono, Wawancara 7 April 2022  
5 Jemarin, Wawancara 7 April 2022  
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sendiri berisi do’a-do’a dan mendo’akan para leluhur. Berikut 

pendapat Wakidi masyarakat  

“saya sendiri kurang paham ripuh dino itu seperti apa mas, tapi 

masyarakat sini sudah melakukan adat ini sejak lama, bahkan 

sejak saya belum lahir sudah ada adat ripuh dino ini mas, kalau 

semisal ada anak yang wetonnya sama dengan orang tua 

takutnya orang tua kenapa-kenapa”6 

 

Tentunya ketakutan akan musibah menjadi satu dorongan 

untuk tetap menjaga dan merawat adat ripuh dino di Desa 

Karangpatihan. 

Dalam beberapa kasus yang ada di Desa Karangpatihan 

kembar weton atau neptu anak dan orang tua belum ada warga yang 

tidak melakukan adat ripuh dino. Hal ini memperlihatkan bahwa warga 

Desa Karangpatihan berpegang teguh pada kearifan local yang ada di 

desa. Seperti yang diungkapkan oleh Supono 

“warga Desa Karangpatihan menurut saya masih memegang 

teguh adat ripuh dino, namun ada pula warga yang sudah tidak 

memegang adat ripuh dino karena melihat kemajuan zaman, 

ada warga yang kurang percaya dengan hal yang begituan”7 

 

Menurut sebagian warga Desa Karangpatihan, adat ripuh dino 

merupakan adat yang selalu mereka lakukan jika ada kejadian anak 

lahir dengan weton yang sama dengan orang tua, menurut mbah-mbah 

mereka untuk menolak bala’ dan sebagai wujud rasa syukur telah di 

beri momongan. 

 
6 Wakidi. Wawancara, 06 Maret 2022 
7 Supono. Wawancara, 06 Maret 2022 
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Adat tersebut sudah mengakar pada warga masyarakat Desa 

Karangpatihan dan sulit untuk meninggalkannya bagi mereka yang 

masih benar-benar meyakininya. Akan tetapi ada beberapa warga yang 

merasa cukup memberatkan dengan adat ripuh dino karena tidak di 

jelaskan di dalam Islam tentang weton sama maka akan mendapat 

bala’ atau musibah. Golongan ini melaksanakan adat tersebtu bukan 

karena paksaan maupun keharusan di Desa Karangpatihan tapi hanya 

sebatas kepatuhan pada nilai-nilai adat yang sudah berlaku sejak 

dahulu. 

Beberapa anggapan tentang adat ripuh dino di Desa 

Karangpatihan beraneka ragam, sehingga persoalan adat ripuh dino 

dikembalikan kepada diri masing warga yang melaksanakannya. 

C. Implikasi Terhadap Dilaksanakan Atau Tidaknya Adat Ripuh dino 

Adat ripuh dino di Desa Karangpatihan tentang sebuah 

kepercayaan yang dilahirkan oleh nenek moyang dahulu sehingga tanpa di 

sadari menjadi sebuah adat yang mendarah daging hingga sekarang. 

Adapun persepsi adat ripuh dino terbagi menjadi dua yakni percaya dan 

kurang percaya sehingga meninggalkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

adat. 

Pertama Bapak Ridwan sesepuh Desa Karangpatihan 

“Adat ripuh dino menjadi adat dan keyakinan sejak nenek moyang 

warga sini, mitosnya jika ada yang tidak melakukan karena weton 

kelahiran anak sama dengan weton orang tuanya maka salah 
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satunya akan mendapat celaka, bahkan ada yang meninggal dunia 

salah satunya”8 

 

Kedua diungkapkan oleh mbah Suhut Beliau adalah seorang 

perangkat Desa Karangpatihan 

“Sebenernya ripuh dino itu bisa saja dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan tergantung pandangan orang tuanya, masih percaya 

dengan ripuh dino atau tidak mas, cuman sejak dahulu kala kita 

sudah mempercayai akan hal itu dan mayoritas warga sini juga 

menjaga adat tersebut, ibarat kata kanggo jagani men ora kedadean 

sing ora-ora”9 

 

Ketiga diungkapkan oleh bapak Jemino selaku orang tua yang 

menjaga adat ripuh dino  

“kanggone aku mas, ripuh dino iku nggih mboten masalah 

dilaksanakne, soale kanggene kulo wong awam, ripuh dino iku yo 

ora melanggar syariat islam, neng jerone yo pengajian, ora ono 

dupo opo menyan, terus yo berkatan kanggo nyukuri amanah sing 

dititipne gusti Allah kanggo awak e dewe berupa anak”10 

 

Ke empat diungkapkan oleh bapak Rohmat selaku orang tua yang 

tidak melaksanakan ripuh dino 

“ripuh dino sebenarnya tidak masalah dilaksanakan mas untuk 

orang yang mempercayainya, dalam hal ini saya selaku orang tua 

menganggap itu sebuah tradisi yang harus dijaga walaupun saaya 

sendiri tidak melaksanakannya”11 

 

Kelima diungkapkan oleh Sudarsono tokoh masyarakat Desa 

Karangpatihan 

“mboten masalah mas, ripuh dino iku dilaksanakan dan dijalankan, 

ten syariat nggih mboten wonten ngajarne ripuh dino lan mboten 

ngelarang utowo nganjurne, dadose terserah warga pripun bade 

ngelaksanakne ripuh dino. La ripuh dino niku ten jerone nggih 

mboten wonten jampi-jampi sing mengarah ten larang syariat, 

 
8 Ridwan. Wawancara, 07 Maret 2022 
9 Suhut. Wawancara 09 Maret 2022 
10 Jemino. Wawancara, 09 Maret 2022 
11 Rohmat. Wawancara, 11 Maret 2022 
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wontene dongo kagem keluarga sing ngelaksanakne ripuh dino 

men diparingi selamet”12 

 

Ke enam ibu Sulastri Orang tua yang melakukan ripuh dino 

“saya sebagai orang tua pinginnya anak itu selamat dunia dan 

akhirat, bagi saya ripuh dino itu syarat, istilahe jalaran untuk 

keselamatan anak dan bapaknya, karena weton anak saya kebetulan 

sama dengan saya. Mau bagaimanapun sebagai ibu kandung dan 

orang tua menginginkan semuanya selamat”13 

 

Dengan niat mendapatkan keselamatan dengan membaca do’a 

menjadi merupakan faktor utama masyarakat Desa Karanpatihan 

melestarikan adat ripuh dino, proses yang dilakukan oleh orang tua yang 

ingin mengangkat anak yang sudah di ritualkan adat ripuh dino sendiri 

tidak terlalu rumit cukup dengan akad dari orang tua kandung dengan 

orang tua asuh, hal ini diungkapkan oleh orang tua angkat Rasmini 

“ngangkat anak koyo ngunu iku mboten ribet mas, cukup wong 

tuane nyerahno ning aku, yo wes iku wes dadi anak angkatku. Yo 

ora nganggo surat-surat keterangan songko deso. Balik neng niatan 

awal neh mas, golek i kesalametan.”14 

 

Hak dan kewajiban orang tua angkat pada anak pun seperti 

terhadap anak sendiri, hal ini diungkapkan oleh bapak Samikun 

“Anak angkate iku yo diwenehi mangan, disekolahne, jaluk duit yo 

di wenehi duit, basane ngopeni anak e dewe, tapi neg wong tuone 

arep weneg duit yo ditompo bocae.”15 
 

 
12 Sudarsono. Wawancara, 11 Maret 2022 
13 Sulastri. Wawancara, 11 Maret 2022 
14 Rasmini, Wawancara, 20 Maret 2022 
15 Samikun, Wawancara, 7 April 2022 
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BAB IV 

ANALISIS URF TERHADAP PROSES PENGANGKATAN ANAK 

DENGAN ADAT RIPUH DINO DI DESA KARANGPATIHAN 

A. Tinjauan ‘urf  Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dengan Adat Ripuh 

Dino Di Desa Karangpatihan Pulung Ponorogo. 

1. Proses Adat Pengangkatan Anak Ripuh dino 

Pengangkatan anak di Indonesia menjadi suatu yang lazim untuk 

orang yang ingin memelihara anak tanpa adanya hubungan darah, begitu 

juga dengan ripoh dino, dimana sang anak diangkat oleh orang yang tidak 

memilik hubungan darah dengan orang yang mengangkat. Anak yang di 

angkat dengan adat ripuh dino juga mendapatkan hak nya yaitu 

kesejahteraan dan pendidikan hingga batas waktunya ditebus oleh orang 

tua kandung. 

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak. pengangkatan anak adalah suatu 

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan 

kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung 

jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke 

dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan 

demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan orang tua angkatnya.1 

                                                             
1Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga : Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2001), 35 . 
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Pengangkatan anak dengan adat ripuh dino ketika anak berusia satu 

minggu hingga batas waktunya yaitu sampai si anak mau menikah, selain 

itu ripuh dino mempunyai prosedur orang tua yang meminta kepada calon 

orang tua angkat, artinya orang tua mengizinkan anak untuk diangkat orang 

lain. Ripuh dino di jalankan oleh masyarakat Desa Karangpatihan 

dimaksudkan untuk menghindarkan sang anak dari hal-hal buruk, hal 

demikian menjadi salah satu wujud kesejahteraan si anak dan perlindungan 

untuk sang anak. 

Tujuan dari Hukum Islam, dimana adat ripuh dino yang 

mengedepankan wujud kecintaan orang tua kepada sang anak menjadi satu 

poin adat ripuh dino tetap eksis di zaman sekarang dan tidak bertentangan 

dengan Hukum Islam. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak sendiri 

memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, 

pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan 

memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri, menurut pandangan 

Hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja. 

Pengangkatan anak ini tidak mempunyai pengaruh selain hanya 

sekedar sebagai suatu amal sosial yang terpuji, di samping itu juga karena 

mempunyai berbagai latar belakang yang positif. Maka menurut pandangan 

Hukum Islam status hukumnya boleh saja atau bahkan dianjurkan (sunah).2 

Orang tua yang mengangkat anak dengan adat ripuh dino pun harus 

memenuhi syarat utama yakni sehat jasmani dan rohani, dengan tujuan agar 

                                                             
2Ahmad Syafii, Adopsi dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam,Jurnal 

Hunafa, Vol. 4, No. 1, (Maret 2007).66. 
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si anak tidak terlantar dan kebutuhannya tercukupi, terakhir se-agama. 

Meski islam tak mengatur dengan jelas mengenai syarat orang tua angkat, 

minimal orang tua angkat 

a) Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh sebab itu anak 

kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang dungu tidak bisa dijadikan 

wali. 

b) Agama wali sama dengan agama orang yang diangkatnya, karena 

perwalian nonmuslim terhadap muslim adalah tidak sah.  

c) Adil dalam artian istiqamah dalam agamanya berakhlak baik, dan 

senantiasa memelihara kepribadianya.  

d) Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara 

amannah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai 

kemasalahatan orang yang diangkatnya. Apabila orang itu lemah 

dalam memegang amanah maka tidak sah untuk menjadi wali.3 

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fikih, untuk 

mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua 

kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang. Secara 

hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah 

angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi menjadi salah seorang mahram 

dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan 

tetap salaing mewarisi dengan ayah kandungnya 

                                                             
3 Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta : Kencana, 

2004), 172. 
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Pengangkatan anak dalam adat ripuh dino sesuai dengan hukum 

islam karena tidak menghilangkan nasab dengan orang tua kandung 

sehingga dalam praktek pengangkatan anak dengan adat ripuh dino yang 

telah sesuai dengan hukum Negara maupun hukum islam termasuk urf 

shahih. 

2. Kedudukan Ripuh dino Dalam Urf 

Ripuh dino atau adat pengangkatan anak dengan maksud mencari 

keselametan pada orang tua dan anak ini menjadi tradisi yang mengakar 

dalam kehidupan masyarakat dusun Jurugan. 

Adat yang sudah mengakar dan menjadi salah satu tata nilai 

keyakinan masyarakat Desa Karangpatihan menjadi budaya yang 

mengakomodir nilai social dan nilai religi. Terlepas dari itu semua adat 

ripuh dino masih belum ada kejelasan tentang hukumnya dalam segi 

prosesinya. 

Tetapi jika dilihat dari prosesi ripuh dino sendiri mengedepankan 2 

nilai yang melekat yaitu sosial dimana masyarakat bergotong royong dalam 

menyukseskan acara ripuh dino dan yang kedua adalah nilai religi yakni di 

dalam proses adat ripuh dino terdapat banyak bacaan do’a seperti tahlil. 

Kondisi demikian menjadi ciri-ciri adat ripuh dino sebagai adat yang 

mengedapankan nilai positif, dan jika kita melihat hukum urf sendiri ada 

dua adat yang merusak dan adat yang tidak merusak. 

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena 

memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara’ atau 
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membatalkan hukum syara’. Bila manusia sudah biasa melakukan akad 

yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang 

mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan 

akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya. 

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan 

waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan 

masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para 

ulama’ fiqh berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan 

pada dalil dan alasan.4 

Para ulama sepakat bahwa 'Urf shahih 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 Kufah 

dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan 

qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang 

berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan 

setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa 

ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'Urf. Tentu saja 'Urf Fasid tidak 

mereka jadikan sebagai dasar hujjah.5 

Jika kita melihat akibat hukum dari adat ripuh dino adalah Urf 

Shahih, pasalnya adat ripuh dino tidak bertentangan dengan Syara’, dimana 

ripuh dino dimaksudkan untuk mendoakan si anak dan si orang tua yang 

                                                             
4 Moch Rifa’i, Ushul Fiqh, (Bandung: Al-Ma’arif, 1974), 97. 

5 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 60. 
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mempunyai weton sama dimana adat ripuh dino yang tidak bertentangan 

dengan syariat Islam dan berisi sesuatu yang ma’ruf maka layak untuk 

dilestarikan oleh masyarakat Desa Karangpatihan. Ucapan sahabat 

Rasulullah Saw Abdullah Ibnu Mas’ud mengungkapkan “Sesuatu yang 

dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang 

dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”  

Menurut sebagian ulama‟ Ungkapan Abdullah Bin Mas‟ud ini 

adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi 

alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap ‘urf.6 

Dilain sisi, adat ripuh dino merupakan adat yang sudah ada sejak 

jaman nenek moyang dan secara sejarah memang tidak pernah tertulis 

hanya dilestarikan oleh masyarakat. 

Meskipun adat ripuh dino tidak tertulis di buku tapi adat ripuh dino 

masih eksis dimasa sekarang dan masyarakat banyak yang menerima adat 

tersebut. Sebagaimana dalam syariat islam pada masa awal banyak yang 

menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dimana tradisi ini 

yaitu tradisi ripuh dino tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah 

Rasulallah.  

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang 

telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui 

dan dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan 

masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). 

                                                             
6 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..400. 
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Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab 

sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam 

sehingga menjadi hukum Islam.7 

Jadi proses pengangkatan anak dengan adat ripuh dino bisa dibilang 

simpel, artinya pengangkatan anak dengan adat ripuh dino tidak 

membutuhkan legalitas secara tersurat tetapi tidak melanggar hukum islam 

dan hukum negara. Selain itu ditinjau dari teori urf dilihat dari tingkat 

kehujjahannya termasuk dengan dalam urf shahih, karena tidak 

bertentangan dengan hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di 

Indonesia. 

B. Implikasi atau Dampak Dalam Praktek Adat Ripuh Dino Di Desa 

Karangpatihan Pulung Ponorogo. 

Pada dasarnya ripuh dino merupakan adat yang dilestarikan oleh 

masyarakat, ada yang menjalankannya dan ada pula yang tidak 

menjalankannya. Di desa Karangpatihan terdapat adat ripuh dino yaitu 

pengangkatan anak yang dilakukan karena weton orang tua dan sang anak 

sama contoh weton ibu lahir pahing dan weton lahir anak pahing jika tidak 

dilakukan akan terjadi bencana seperti sakit-sakitan, bahkan sampai 

meninggal salah satunya. 

Ripuh dino merupakan adat tersebut sudah terjadi dan di anut oleh 

masyarakat desa Karangpatihan sejak dahulu dan masyarakat mempercayai 

dan tetap melaksanakan adat tersebut sampai sekarang. Hal ini dkarenakan 

                                                             
7 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh...,156. 
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dari dulu sampai sekarang masyarakat desa karangpatihan percaya adat 

tersebut masih tetap akan terjadi apabila ada orang tua dengan weton sama 

dengan anak tidak menjalankan adat ripuh dino. 

Sebenarnya hukum islam telah mengatur bagaimana pengangkatan 

anak dilakukan dan jika sudah di katakan sah oleh hukum islam, selain itu 

hukum islam juga telah mengatur dan menjelaskan apa saja yang menjadi 

penghalang dan penyebab pengangkatan anak dilarang, tetapi masyarakat di 

desa Karangpatihan masih tetap mempercayai adat yang berlaku.  

Hal tersebut di dasarkan pada keyakinan masing-masing masyarakat 

Desa Karangpatihan, ada yang begitu percayainya sehingga ketakutan akan 

ketidakselamatan keluarganya menjadi tinggi. Sehingga mereka tetap 

mempertahankan adata istiadat yang berkembang dan turun temurun di 

dusun Jurugan hal ini mengakibatkan tak sedikit warga yang berprinsip pada 

pelestarian adat. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan tekhnologi 

membuat sebagian masyarakat menganggapnya sebatas adat yang bisa 

dijalankan dan juga bukan kewajiban yang harus di jalankan, sehingga 

banyak dari masyarakat yang meninggalkan adat istiadat yang ada, 

khususnya adat ripuh dino. 

Memang dari mitos yang beredar bahwa jika wetonnya sama antara 

anak dan orang tua maka wajib di selameti atau dilakukan adat ripuh dino 

agar dijauhkan dari hal-hal sial. Prinsipnya ripuh dino adalah untuk 

mendoakan keluarga yang menjalankan ripuh dino dan agar si ibu dan anak 

yang akan diangkat bisa selamat. 
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Jika dilihat dari teori urf ripuh dino adalah kebiasaan yang dianggap 

sah (Al-‘urfal-shahih Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak 

menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat 

kepada mereka.8 Artinya meski ada sebagian masyarakat yang tidak 

melaksanakan adat ripuh dino tapi jika dilihat dari segi kemaslahatan dan 

tidak bertentangan dengan ajaran agama islam maka positifnya ripuh dino 

tidak berdampak negative terhadap yang menjalankannya. 

Selain itu perkembangan zaman bisa merubah mitos keyakinan 

terhadap adat ripuh dino berkurang, hanya saja wujud dari pelestarian adat 

ripuh dino oleh masyarakat mesti harus dijaga. Punishment adat ripuh dino 

sendiri tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan bisa di rasakan oleh orang 

tua yang melaksanakan dan tidak melaksanakan adat tersebut. 

Perlu diketahui bahwa Hukum yang didasarkan pada adat akan 

berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa 

berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan 

pendapat ini para ulama’ fiqh berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan 

masa, bukan pada dalil dan alasan.9 

Di sisi lain adat ripuh dino tidak di jalankan oleh semua orang, 

maksudnya adat ripuh dino adalah adat yang berjalan khusus di Desa 

Karangpatihan, artinya adat ripuh dino banyak yang tidak menjalankan jika 

                                                             
8 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368. 

9 Moch Rifa’i, Ushul Fiqh, (Bandung: Al-Ma’arif, 1974), 97. 
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dilihat dari segi masyarakat umum dan tidak berimbas pada hukum syara’ 

yang ada. 

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum 

syara’ dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini 

dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan 

hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui 

oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada 

kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara’ maka harus 

dijaga. Syar’i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam 

pembentukan hukumnya. 10 

 

                                                             
10 Moch Rifa’i, Ushul Fiqh, (Bandung: Al-Ma’arif, 1974), 97. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Tinjauan urf  terhadap proses pengangkatan anak dengan adat ripuh 

dino di Desa Karangpatihan Pulung Ponorogo tidak bertentangan 

dengan syara’, dan termasuk urf shahih dimana sesuai dengan hukum 

islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits nabi. Keshahihannya 

juga di dukung karena proses pengangakatan anak yang sesuai hukum 

positif. 

2. Tinjauan urf terhadap implikasi bagi orang tua yang menggunakan adat 

ripuh dino adalah dengan tujuan yang baik, terlepas dari mitos yang 

buruk jika tidak melaksanakannya. Islam sudah mengatur tata cara 

pengangkatan anak yang baik dan benar. prosesi ripuh dino bertujuan 

untuk mendoakan keluarga, sedangkan yang tidak menggunakan adat 

tersebut tergantung pada keyakinan masing-masing, jika dilihat dari adat 

ripuh dino tidak berdampak pada hukum syara’ yang berimbas pada 

orang banyak, sehingga antara hukum islam dan adat ripuh dino adalah 

selaras atau tidak bertentangan 
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B. Saran 

1. Adat ripuh dino merupakan salah satu adat yang ada di Dusun Jurugan 

Desa Karangpatihan dan harus di lestarikan meskipun akibat hukum 

ataupun sanksi sosialnya tidak ada. 

2. Adat ripuh dino yang tidak betentangan dengan hukum islam dan 

hukum positif bisa menjadi sarana pengangkatan anak demi 

kesejahteraan dan kesalamatan sang anak. 
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