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ABSTRAK 

Watoni, Ahmad Muhsinul. 2017. Kajian Etnografi dan Penjaminan Sosial Pada 

Tradisi Mbecek di Masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Tesis. 

Program Studi Ekonomi Syari‟ah, Prodi Ekonomi Syari‟ah, Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Aji Damanuri, 

M E I. 

Kata Kunci: Etnografi, Mbecek, Jaminan Sosial. 

 Mbecek adalah sebuah tradisi masyarakat Jawa yang diwariskan oleh 

orang-orang terdahulu yang memberikan bantuan berupa sumbangan uang 

ataupun barang-barang yang bermanfaat kepada saudara, tetangga, kerabat dan 

lain-lainnya. Adat istiadat orang Jawa untuk bertamu membawa barang gawan 

secara umumnya kepada orang yang sedang melaksanakan hajatan dalam bahasa 

Jawa lebih dikenal dengan gawe untuk berniat membantu, tolong-menolong dan 

gotong-royong sebagai memperkuat paseduluran. Praktik mbecek di masyarakat 

Ngerayun merupakan ungkapan sebuah simbol-simbol masyarakat sebagai upaya 

untuk menanggulangi kemalangan dari bentuk kehidupan dalam 

menyelenggarakan hajatan secara sederhana masyarakatnya bertindak 

memberikan sumbang-menyumbang sebagai jaminan sosial. Akan tetapi, 

sumbang-menyumbang ini mengakibatkan sebuah delima bahwa ketika datang 

waktu untuk mengembalikannya dapat memberatkan masyarakat setempat. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Bagaimana kajian etnografi dan jaminan 

sosial terhadap perjanjian hukum timbal balik pada tradisi mbecek di masyarakat 

Ngerayun Kabupaten Ponorogo?  (2) Bagaimana kajian etnografi dan jaminan 

sosial terhadap nilai-nilai pada tradisi mbecek di masyarakat Ngerayun Kabupaten 

Ponorogo? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi 

pembahasan model tradisi mbecek sebagai sarana penjaminan sosial dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat Ngerayun. Lokasi penelitian ini adalah 

Masyarakat Ngerayun daerah selatan Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data 

penelitian ini dilakukan melalui observasi berperan serta, wawancara mendalam 

dan dokumentasi. Analisis data ini, dimulai dari pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari penelitian  

kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.. Berdasarkan proses 

pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, 

dalam praktiknya sumbang-menyumbang memiliki hukum timbal balik tidak 

adanya aturan yang mengatur di dalamnya. Akan tetapi, adat istiadat, norma dan 

sanksi sosial yang menjadikan kewajiban sosial untuk mengembalikan 

barang/uang yang dijadikan tumpangan oleh para tamu undangan. Kedua, pada 

dasarnya nilai-nilai dari tradisi mbecek merupakan warisan orang-orang yang 

terdahulu sebagai bentuk pengabdian, kekeluargaan, kesetiyaan, tolong-menolong 

dan empati. Akan tetapi, nilai-nilai ini adanya perubahan sebagian kalangan 

ekonomi lemah masyarakat merasa keberatan disebabkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari saja sulit ditambah lagi harus menyumbang kepada 

saudara, kerabat, tetangga dan lain sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana 

mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan 

orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama 

dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah interaksi atau hubungan 

timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan 

sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.
153

 Ketika 

membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah 

shara‟  yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan fuqaha‟ 

(ahli fiqih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah 

syari‟ah, selalu mendasarkan ketetapannya dengan satu prinsip pokok 

bahwa “segala sesuatu asalnya muba >h (boleh)”.154
 

Pada aktivitas bermuamalah pada kodratnya manusia adalah sebagai 

makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk 

pribadi, manusia memiliki ciri dan sifat yang khusus untuk mengembangkan 

dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki, sedangkan sebagai makhluk 

sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial, 

                                                           
153

 M. Quraish Shihab, Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah (Mesir; Mizan, 1999), 

7. 
154

 Syakir Sula, Asuransi Syariah Life and General (Jakarta; Gema Insani Press, 2004),1. 
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sejak lahirnya sudah memiliki dua naluri (keinginan) yang sangat mendasar 

yakni naluri untuk menyatu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya serta 

naluri untuk menyatu dengan lingkungannya. Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia harus berinteraksi dengan orang lain, baik itu dalam lingkungan 

keluarga maupun dengan masyarakat sekitar. Adanya interaksi atau 

hubungan tersebut dapat menimbulkan adanya kerjasama atau gotong 

royong. 

Gotong royong merupakan salah satu ciri masyarakat desa. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo, bahwa gotong royong 

merupakan wujud solidaritas sosial yang tampak jelas sebagai ciri khas 

dalam komunitas pedesaan.
155

 Pengertian gotong royong adalah bekerja 

bersama-sama, tolong menolong atau bantu-bantu.
156

 Dalam masyarakat 

desa, sikap gotong royong membersihkan desa, gotong royong membangun 

rumah, gotong royong dalam penyelenggaraan hajatan, baik itu hajatan 

mantu, sunatan, dan peringatan hari kelahiran atau kematian dan gotong 

royong dalam berbagai kegiatan yang lain. Khusus  gotong royong dalam 

penyelenggaraan hajatan, biasanya di dalam hajatan tersebut terdapat 

aktivitas menyumbang. Misalnya saja salah satu warga sedang 

menyelenggarakan acara hajatan mantu (perkawian), sunatan (khitanan), 

jagong dan ngelayat (kematian), maka orang tersebut akan menerima 

                                                           
155

 Sartono Kartodirdjo, Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif  Sejarah (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1987), 91.  
156

 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 370. 
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sumbangan dari para saudara, tetangga, sahabat dan kerabat. Bentuk 

sumbangan yang biasa diberikan berwujud uang, barang atau tenaga. 

Sebagai bagian dari gotong royong, sumbang menyumbang memiliki 

muatan aspek nilai sosial, dan aspek nilai ekonomis.
157

 Praktik ini memiliki 

relevansi juga dengan nilai-nilai religius dalam masyarakat.  Sebagai bentuk 

solidaritas dalam masyarakat kecil, praktik ini pun  merupakan penggerak 

masyarakat.
158

 

Setelah ditelusuri, tradisi nyumbang ini ternyata memiliki nilai atau 

jaminan sosial tertentu bagi masyarakatnya pedesaan Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. Dapat dikatakan, tradisi nyumbang merupakan bentuk 

asuransi sosial yang paling sederhana dalam kehidupan masyarakat. 

Masyarakat pedesaan bersedia menyumbang kepada saudara, keluarga 

ataupun teman karib, karena hal itu merupakan usaha untuk meminimalisir 

dan mendistribusikan beban kehidupan mereka, khususnya untuk 

meghadapi resiko dan ketidak pastian masa depan.
159

 Bilamana ditinjau 

lebih dalam lagi tradisi mbecek memiliki persamaan dengan asuransi. Pada 

saat sekarang ini, asuransi bukan merupakan hal baru dalam dunia ekonomi 

Islam. Pada zaman Rasul disebut dengan al-`āqilah, yaitu kompensasi yang 

harus dibayar oleh pembunuh kepada ahli waris yang ditinggalkan. Hal ini 

                                                           
157

 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyai Dalam Masyarakat Jawa Aswab Mahasin cet. Ke 2 

(Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1983), 80 
158

 Koentjaraningrat, Beberapa  Pokok Ajaran Antropologi Sosial Cet ke-3 (tth: Dian Rakyat, 

1977), 164. 
159

 Observasi Masyarakat Ngrayun, 27 April 2017. 
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yang kemudian disamakan dengan praktek premi pada asuransi.
160

 

Perencanaan yang baik bukan saja dalam mencari nafkah tetapi juga dalam 

mengantisipasi musibah dan kemalangan. Di antara cara yang dilakukan 

manusia dalam antisipasi ini adalah dengan menabung atau meminjam dari 

kerabat. Hanya saja tabungan terlalu kecil dibandingkan dengan besarnya 

biaya musibah, demikian juga pinjaman tidak selalu tersedia setiap saat. Di 

sinilah dirasakan kemanfaatan yang sangat dibutuhkan dari sebuah 

instrumen asuransi dalam kehidupan modern. Manfaat lain dari asuransi 

yaitu sebagai pilihan investasi yang aman, menjamin jumlah dana yang 

ditentukan, dan pihak keluarga akan mendapatkan sejumlah dana yang 

dijanjikan sesuai kontrak asuransi. 

Asuransi secara umum merupakan salah satu teknik metode transfer 

resiko yang paling umum digunakan khususnya untuk resiko murni (pure 

risk) dengan mendasarkan operasi mereka pada prinsip the law of large 

numbers. Menurut hukum tersebut dalam konteks asuransi, mengatakan 

semakin banyak eksposur atau resiko yang serupa, semakin kecil 

penyimpangan kerugian yang terjadi dari kerugian yang diperkirakan. 

Asuransi dibeli untuk mengcover kerugian tertentu dan jika terjadi kerugian 

karena lainya maka pihak asuransi tidak akan mengganti kerugian tersebut. 

Dalam pandangan konvensional asuransi adalah sebuah mekanisme 

perpindahan resiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti 

                                                           
160

 Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya , 816. 
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menjadi pasti.  Dalam kontrak perjanjian antara yang diasuransikan 

(insured) dan perusahaan asuransi (insurer), dimana (insurer) bersedia 

memberikan konpensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang 

diasuransikan, dan pihak pengasuransi (insurer) mempeoleh balasannya 

melalui premi asuransi.
161

  

Adapun asuransi dalam literatur kelslaman lebih banyak bernuansa 

sosial dari pada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). 

Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama 

dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep 

asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang 

berorientasi kepada profit, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang 

berbeda, yaitu visi sosial (social vision) yang menjadi landasan utama 

(eminent), dan visi ekonomi (economic vision) yang merupakan landasan 

periferal.
162

 

Dunia timur (dalam hal ini dunia Islam) memandang lembaga keuangan 

yang berbasis pada dunia perbankan dan perasuransian adalah sebagai 

sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dalam praktik 

kehidupan umat Islam. Dari sini, diperlukan adanya proses purifikasi dan 

sentuhan nilai-nilai kelslaman terhadap kedua lembaga keuangan tersebut 

(perbankan dan perasuransian). Logika yang mudah dipahami dalam posisi 

                                                           
161

 M. Hanafi Mamduh, Manajemen Resiko (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 260. 
162

 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis 

Dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2004), 55. 
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seperti ini adalah keharusan dalam melakukan proses Islamisasi terhadap 

segala sesuatu yang berasal dari dunia Barat. 

Secara sosial dan ekonomi tidak ada seorangpun yang menyangkal 

manfaat dan peran positif yang dilakukan oleh asuransi, terutama pada 

masyarakat yang maju dan permasalahan masyarakatyang hidup dikelilingi 

oleh berbagai resiko yang mengancam ketentraman psikologis jiwa, raga, 

dan harta. Asuransi dalam hal ini menawarkan jasa-jasa yang berupa 

proteksi terhadap penciptaan rasa aman dan rasa terlindungi. Sehingga orang 

dalam menjalankan kehidupan ekonominya menjadi tentram dan dengan 

demikian dapat meningkatkan produktivitasnya. Di samping itu asuransi 

menyediakan suatu kesempatan bekerja sama dan saling menolong antar 

anggota masyarakat dengan ikut memikul beban finansial yang diderita 

orang lain melalui asuransi.
163

 Al-ta'mi>n (asuransi) pada saat sekarang ini 

dapat dikatakan telah menjadi sebuah bentuk yang berkembang. Karena al-

ta'mi>n dengan berbagai macam bentuknya telah merambah berbagai segi 

kehidupan manusia, baik itu disektor perdagangan, industri, pertanian, 

maupun disektor-sektor ekonomi dan non ekonomi yang lain seperti 

transportasi, tempat tinggal dan jiwa. Balikan dalam hal-hal tertentu, 

ketentuan penggunaan al-ta'mi >n ini sudah merupakan aturan baku yang 

telah ditetapkan melalui undang-undang.  

                                                           
163

 Sukriyanto, Hukum Islam tentang Waris, Asuransi dan Pengadilan (Yogyakarta: Lemilit UIN 

Sunan Kalijaga, 2006), 86-87. 
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Prinsip al-ta‟wun pada asuransi adalah menurut bahasa berasal dari 

bahasa arab yang artinya berbuat baik sedangkan menurut istilah adalah 

suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-

mata mencari ridho Allah swt al-ta‟wun bisa dilakukan dengan apa saja 

tanpa ada aturan persyaratan semua bisa melakukannya, baik yang masih 

kecil, muda ataupun tua, dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan.  

Syaikh al-Qordhawi menyebut konsep al-ta‟wun atau konsep taka >ful 

(kesetiakawanan) Islam mengajarkan kepada kita agar hidup dalam 

masyarakat senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan antara sesama 

umat Islam dalam rangka „alal birri wat taqwa kebajikan dan takwa, Allah 

tidak melarang kita menjalin hubungan kesetiakawanan kerjasama, saling 

menolong dengan saudara kita, yang beragama lain sepanjang hal tersebut 

perkara-perkara sosial, muamalah dan kemasyarakatan, Islam sangat 

menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari depan 

yang baik agar tidak meninggalkan generasi yang melarat, tidak punya 

sumber penghasilan, tidak memiliki warisan atau wasiat berupa harta yang 

dapat menjadi modal awal untuk berusaha dan menghidupin keluarganya, 

termasuk menyikapi tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi 

generasi penerus keluarga, bangsa dan negara.
164

 

Aktivitas al-ta‟wun atau konsep taka >ful (kesetiakawanan) Islam 

mengajarkan kepada kita agar hidup dalam masyarakat senantiasa terjalin 

                                                           
164

 M.Syakir Sula, Asuransi Syari‟ah (Jakarta: Gema Insani, 2004 ), 204. 
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hubungan kesetiakawanan antara sesama umat Islam dalam rangka „alal 

birri wat taqwa kebajikan dan takwa yang diartikan usaha saling melindungi 

dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi 

dalam bentuk aset  memiliki prinsip asuransi syari‟ah dalam sistem nilai 

budaya orang Indonesia nilai itu memiliki model yang kesama dengan 

kegiatan masyarakat Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yakni 

sumbang menyumbang nama yang lebih dikenal yakni mbecek.  Mayoritas 

masyarakat setuju untuk melestarikan budaya mbecek sebagai media 

silaturrahim merupakan sarana gotong royong dari segi prinsip mbecek 

sedangkan ta‟wun „alal birri wat taqwa atau tolong menolong dengan 

catatan tidak menyimpang dari ajaran agama, mulai dari proses dan 

pelaksanaannya merupakan dari sisi asuransi syari‟ah. Budaya tersebut perlu 

dilestarikan dengan syarat: 

a. Dilandasi dengan nilai-nilai agama dan nilai sosial yakni ikhlas dan 

saling tolong menolong antar sesama. 

b. Tidak memberatkan orang lain. 

c. Tidak memaksakan diri dan sesuai dengan kemampuan. 

d. Tidak ingin mendapatkan pujian atau wah dari orang lain. 

e. Dilaksanakan dengan prinsip Islam seperti sederhana, tepat waktu dan 

lain-lain.
165

  

                                                           
165

 Koentjoroningrat, Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan (Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta ; 1992), 369. 
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Budaya yang berkaitan dengan asuransi sebagai jaminan sosial yakni 

tradisi praktik mbecek di masyarakat Desa Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

merupakan ungkapan sebuah simbol-simbol masyarakat sebagai upaya 

untuk menanggulangi kemalangan dari bentuk kehidupan dalam 

menyelenggarakan hajatan ada kegiatan yang cukup menarik yakni tradisi 

sumbang menyumbang dalam acara mantu, ngelayat dan jagong. Kegiatan 

sumbang menyumbang merupakan kegiatan yang timbul dari prinsip timbal 

balik. Sesuai dengan prinsip timbal balik yang menekankan pada hubungan 

saling membalas budi dan paseduluran (persaudaraan), maka dalam 

kegiatan menyumbang ini juga terjadi mekanisme timbal balik serta sanksi 

sosial, misalnya saja seseorang memberikan sumbangan kepada saudara 

atau tetangganya yang mempunyai hajat, maka dilain hari ketika seseorang 

tersebut mempunyai hajat, merupakan kewajiban bagi pihak yang 

sebelumnya menerima sumbangan untuk mengembalikan sumbangan 

tersebut. Sesuai dengan hukum adat istiadat masyarakat prinsip timbal-

balik, maka sumbangan yang akan diberikan disesuaikan dengan sumbangan 

yang sebelumnya pernah diterima. Namun, dalam hal ini untuk tradisi yang 

berjalan di daerah Desa Ngrayun model tradisi mbecek sebuah simbol 

berupa memberikan rasa penjaminan sosial sebagai tabungan sosial untuk 

membantu saudara tetangga, kerabat yang tertimpa musibah/kemalangan 

serta memiliki dampak dan akibat yang memberatkan ketika harus terkena 

hukum adat istiadat yang memiliki prinsip timbal balik dari kebiasaan 
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mbecek tersebut. makna dari tradisi menyumbang ini ternyata memiliki nilai 

atau jaminan sosial bagi masyarakat pedesa Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo. Dapat dikatakan, tradisi menyumbang merupakan bentuk 

asuransi sosial yang paling sederhana dalam kehidupan. Masyarakat 

bersedia menyumbang, karena hal itu merupakan usaha gotong royong dan 

tolong-menolong untuk meminimalisir beban biaya yang timbul akibat 

hajatan ataupun terkena musibah kemalangan serta mendistribusikan rasa 

sosial paseduluran (persaudaraan) dalam menghadapi beban kehidupan 

mereka, khususnya untuk meghadapi resiko dan ketidak pastian masa 

depan.
166

 

Sistem nilai budaya ini mengandung empat konsep, ialah (1) Manusia 

itu tidak hidup sendiri di dunia, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, 

masyarakatnya, dan alam semesta di sekitarnya. Di dalam sistem makro-

kosmos tersebut ia merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil saja, 

yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar itu, 

(2) Dengan demikian dalam segala aspek kehidupannya manusia pada 

hakekatnya tergantung kepada sesamanya, (3) Karena itu ia harus selalu 

berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan 

sesamanya, terdorong oleh jiwa sama rata sama rasa dan, (4) Selalu 

berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dan 

bersama dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama 
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 Bambang Triyono, wawancara , Dukuh Kedung RT 02 RW 01 Desa Baosan Kidul Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo, 08 April 2017.  
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tinggi sama rendah. Dari konsep nilai di atas, maka muncullah berbagai 

istilah gotong royong yaitu aktivitas-aktivitas tolong menolong atau tukar-

menukar tenaga antar tetangga, dan antara kaum kerabat dalam masyarakat 

desa kecil, bentuk tolong-menolong itu antara lain berupa aktivitas 

sambatan atau guyuban, njurung atau rewang, tetulung layat, kerja bakti, 

dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah budaya atau tradisi mbecek.
167

 

Dari uraian tersebut aktivistas model mbecek, di masyarakat pedesa 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menarik untuk diteliti karena 

aktivitas-aktivitas masyarakat terkait sumbang menyumbang yang 

berdampak memberatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah. 

Berangkat dari tradisi masyarakat sebagai upaya dalam menghadapi 

kemalangan serta beban biaya dikeluarkan ketika hajatan yang akan 

mendatang dalam menggelar gawe adanya sanak, saudara, kerabat dan 

tetangga berpartisipasi sumbang menyumbang dalam bentuk barang dan 

uang.  Adanya hukum dari tradisi ini, berlakunya hukum timbal-balik yakni 

dengan akibat hukum tersebut terasa memberatkan serat mencekik leher 

ketika serta memberatkan karena ketika datang bulan mbecek dalam satu 

hari bisa lima sampai tujuh dari acara gawe tersebut. Seharusnya tradisi 

mbecek ini memiliki nilai-nilai untuk menolong serta tidak memberatkan. 

Serta menganalisis nilai tradisi mbecek yang terjadi di masyarakat untuk 

memenuhi hajat maka membutuhkannya biaya yang banyak dalam hal ini 
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 Koentjoroningrat, Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan, 369. 
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memberikan gawan dari tetangga sebagai solusi untuk memecahkan 

permasalahan tersebut.  

Masyarakat pedesa Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pada 

umumnya mempunyai aktivitas yang pada dasarnya kental dan peka 

terhadap tata cara adat istiadat. Kekentalan masyarakat Jawa terhadap adat 

istiadat adalah memahami tata cara adat istiadat mereka yang mengandung 

doa-doa dan harapan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Setiap 

masyarakat daerah mempunyai adat kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas 

dari setiap daerah. Banyak sekali adat kebiasaan yang sudah menjadi ciri 

khas dari setiap daerah dan kebiasaan di setiap daerah tersebut memiliki 

perbedaan dengan yang ada di kota-kota besar. Dapat dilihat dari aktifitas-

aktifitas serta partisipasi masyarakatnya terhadap nilai-nilai budaya terhadap 

tradisi mbecek lebih mencangkup masyarakat menengah kebawah serta 

dapat membantu perekonomian yang lemah dibandingkan dengan sistem 

asuransi syari‟ah modern yang maju saat ini. Menjelaskan bahwa tradisi 

mbecek merupakan kegiatan tolong-menolong dengan menggunakan prinsip 

paseduluran (persaudaraan) dalam bidang ekonomi yang terlihat dari 

adanya saling membantu dalam memenuhi kebutuhan untuk menggelar 

hajatan atau pesta yang berupa bahan kebutuhan untuk menggelar hajatan 

tersebut. Orang-orang dahulu apabila punya hajatan atau gawe mempunyai 

niat mengundang atau ngaturi seluruh keluarga atau family, kenalan teman 

akrab dan tetangga untuk menjalin silaturrahim. Jauh-jauh sebelum hari 
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pelaksanaan pada hari H sudah mempersiapkan diri dengan istilah klumpuk-

klumpuk misalnya kayu bakar, kelapa, dan bumbu-bumbu dapur. Sedang 

sebagian orang sekarang lebih berpikir ekonomi/bisnis ketika punya hajatan. 

Dia merasa telah mengeluarkan uang yang banyak untuk mbecek, maka 

uang atau barang-barang yang dikeluarkan, harus kembali. Dalam hal ini, 

penulis mencoba menguraikan bahwa aktifitas dan partisipasi masyarakat 

terhadap memenuhi hajatan memiliki nilai-nilai jaminan sosial serta 

mengungkap makna eksplisit dan implisit dari sebuah tradisi yang 

diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Penelitian ini penulis disusun dalam 

sebuah judul KAJIAN ETNOGRAFI DAN PENJAMINAN SOSIAL 

TERHADAP TRADISI MBECEK MASYARAKAT KECAMATAN 

NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

beberapa masalah yakni: 

1. Bagaimana kajian etnografi dan jaminan sosial terhadap perjanjian 

hukum timbal balik pada tradisi mbecek di masyarakat Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana kajian etnografi dan jaminan sosial terhadap nilai-nilai pada 

tradisi mbecek di desa Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan penelitian. 

Tujuan ini tidak lepas dari pokok permasalahan diatas adalah : 

1. Untuk mengetahui kajian etnografi dan penjaminan sosial terhadap 

perjanjian hukum timbal balik pada tradisi mbecek di masyarakat 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kajian etnografi dan jaminan sosial terhadap nilai-

nilai tradisi mbecek di desa Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian. Selain 

bermanfaat bagi penulis, diharapkan juga bisa bermanfaat bagi semua pihak 

dan tentunya mempunyai manfaat yang dianggap positif. 

1. Secara teoritis (bersifat ilmiah) 

Merupakan bentuk sumbangsih ilmu kepada masyarakat sosial 

bahwa mbecek memiliki nilai ekonomi diharapkan memberikan manfaat 

bagi perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

memperkaya khazanah ilmu terutama tentang aktifitas-aktivitas tradisi 

mbecek sebagai sarana untuk menjamin sosial dalam pelaksanaan dalam 

hajatan. 

2. Secara praktis (bersifat terapan) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berlaku sebagai 

sumbangan moril bagi masyarakat tentang nilai-nilai tradisi mbecek 
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yang diyakini memiliki simbol-simbol sebagai rasa memperkuat 

paseduluran (persaudaraan) serta tolong-menolong dan gotong royong 

dalam pelaksanaan hajatan dan berguna sebagai sumbangan pikiran 

kepada para pihak terkait dan yang membutuhkan khususnya bagi diri 

penulis pribadi serta ilmuwan/peneliti lain yang ingin mendalami 

praktik tradisi mbecek sebagai sarana penjaminan sosial.  

E. Kajian Pustaka 

Pembahasan atau kajian yang berkenaan dengan masalah praktik 

menyumbang yang diyakini memiliki implikasi hukum timbal-balik sebagai 

balas budi dalam pelaksanaan hajatan secara umum terdapat beberapa 

literatur yang penulis jumpai dan baca. Oleh karena itu penulis melakukan 

telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus 

penelitian. Namun sejauh penulis ketahui belum banyak yang membahas 

secara mendalam terkait praktik menyumbang pada masyarakat pedesan 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terhadap jaminan sosial 

perspektif asuransi syari‟ah untuk memberikan tolong menolong; 

Latifa Ayu Suoyaa Rohmatin, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap 

Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Menguraikan bahwa menyumbang 

merupakan sebuah konsep tukar pemberian secara sukarela yang diletakkan 

pada masyarakat pedesaan  Jawa yang ditujukan kepada orang yang sedang 

melakukan hajatan (pesta) sebagai sokongan (bantuan). Praktik nyumbang 
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di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ada istilah 

tumbangan yang diyakini masyarakat memiliki implikasi layaknya hutang. 

Hal ini, dikarenakan dalam tumpangan ada keharusan untuk mengembalikan 

sehingga seperti transaksi hutang. Selain itu, adanya sistem reques dalam 

praktek menyumbang yang akadnya juga sama dengan hutang ataukah 

hanya sekedar meminta bantuan. 

Penelitian ini terinspirasi dari skripsi karya Suradi dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan 

Hajatan (Studi di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten 

Indramayu)”, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2014. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa dalam sistem 

buwuhandi terutama dalam walimat al-„urs awal terdapat akad tabarru„ 

yaitu bentuk akad kebajikan/kebaikan/ pemberian sosial namun dalam 

perkembangan waktu akad tabarru„ ini bergeser menjadi utang piutang 

(qard}) karena pemilik hajat seolah-olah berkewajiban untuk 

mengembalikan. Dalam skripsi ini Suradi menganalisa tradisi menyumbang 

dari sudut fiqh muamalah dengan menggunakan tinjauan akad tabarru„ saja. 

Bedanya penelitian yang penulis angkat adalah penulis lebih melihat realita 

yang ada dengan bersumber pada pendapat para pelaku nyumbangdan para 

tokoh masyarakat sehingga ada kemungkinan ditemukan pendapat yang 

berbeda beda dalam memandang praktik menyumbang yang memiliki 

implikasi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan.  
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Dalam skripsi yang ditulis oleh Masfufah dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Pokok sebagai Pelunasan Hutang 

dalam Acara Hajatan di Dusun Beketok Desa Banjarsari Kulon Kecamatan 

Dagangan Kabupaten Madiun”, Prodi Mu‟amalah Jurusan Syari‟ah STAIN 

Ponorogo tahun 2013, menyimpulkan bahwa akad dalam jual beli bahan 

pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan di dusun Beketok desa 

Banjarsari Kulon kecamatan Dagangan kabupaten Madiun telah sesuai 

dengan rukun dan syarat akad dalam Islam selain itu akad hutang 

piutangnya sama-sama menguntungkan kedua pihak, sedangkan terkait 

penetapan harga juga telah sesuai dengan syarat dari harga yang 

dikemukakan oleh jumhur ulama. 

Sunarto, Budaya mbecek dalam perspektif agama, sosial dan ekonomi 

di Kabupaten Ponorogo. Menguraikan tentang aspek asal usul mbecek pada 

Kabupaten Ponorogo  membahas tentang pandangan masyarakat terhadap 

budaya mbecek dalam perspektif agama, sosial dan ekonomi, serta 

mengetahui model-model mbecek yang terjadi di masyarakat Ponorogo. 

Aspek yang menarik untuk diteliti adalah bahwa budaya mbecek sudah 

menjadi tradisi turun temurun di masyarakat. Budaya yang tadinya 

didasarkan nilai-nilai luhur yang bersumber pada agama dan budaya bangsa, 

mulai terjadi pergeseran nilai yang mengarah pada nilai-nilai materialism, 

bisnis dan ekonomi. 
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Sayid Asfari, Tradisi Mbecek di desa Temon kecamatan Ngrayun 

kabupaten Ponorogo (Telaah pergeseran nilai gotong royong ke arah 

ketahanan perekonomian keluarga), Penelitian ini merupakan penelitian 

mengenai tradisi yang berkembang dan masih dilestarikan di Desa Temon 

Kecamatan Ngrayun. Penggalian terhadap nilai-nilai apa yang terkandung 

dalam tradisi mbecek hingga masih dipertahankan hingga saat ini dan 

relevansi tradisi tersebut dalam kehidupan saat ini merupakan permasalahan 

yang ingin diungkap dalam penelitian ini. Penelitian ini mengambil lokasi di 

Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo karena desa tersebut 

masih memegang teguh adat mbecek. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan focus group 

discassion. 

Basri Mustofa, Praktek buwuhan pada walimah al-„ursy pespektif 

mas }lahah. Menguraikan tradisi masyarakat Desa Berlian Makmur 

Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti yang sudah 

maklum dalam pengapliasiannya buwuhan merupakan sebuah pemberian 

sukarela, hibah, hadiah atau sedekah antara  andividu yang memiliki hajat 

walimah al-ursy. Namun, yang terjadi di masyarakat buwuhan memiliki arti 

yang berbeda dari makna yang sesungguhnya kebanyakan masyarakat 

menyebutnya layaknya transaksi hutang-piutang. 

Dalam hal ini, penulis menitik beratkan pada penelitian bahwa makna 

kata asuransi syari‟ah merupakan perlindungan diri (taka >ful, ta‟min dan 
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ta‟wun) dan aplikasi kontrak akad pada setiap indvidu yang dilakukan oleh 

seorang masyarakat untuk menjamin kesejahteraan secara sosial. Pada 

pembahasan ini mencoba menguat tentang model serta aktifitas mbecek 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin sosial untuk 

menggelar hajatan. Pada setiap saat hajatan dibutuhkannya biaya yang tidak 

sedikit untuk menggelarnya tetapi dengan prinsip paseduluran 

(persaudaraan), maka sanak kerabat, tetangga dan teman dekat melakukan 

tradisi mbecek kepada pemilik hajat atas rasa belas kasih sebagai sifat dan 

ciri khas orang jawa dalam upaya gotong royong secara bergantian. Menurut 

penulis bahwa tesis ini belum ada yang membahas tentang timbal balik pada 

partisipasi masyarakat kec Ngrayun sebagai upaya penjaminan sosial dalam 

memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dalam menggelar dari 

hajatan.  

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1) Pendekatan dan jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian 

lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif  

yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses 

dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.
168

 Penulis 
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 26. 
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menggunakan jenis penelitian lapangan yang digunakan untuk 

memperjelas model tradisi mbecek dengan menggunakan data primer 

mengenai pelaksanaan serta aktifitas tradisi mbecek masyarakat 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo serta menganalisisnya dengan landasan 

jaminan sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hajatan dalam 

mengelarnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta memiliki 

hukum adat istiadat timbal balik sebagai balas budi serta memperkuat 

paseduluran (Persaudaraan). Bila ditelusuri lagi, aktifitas mbecek 

seperti ini memiliki makna tersirat dengan mekanisme asuransi 

syari‟ah yakni berprinsip ta‟wun. Prinsip ini yang membuat menarik 

dari nilai budaya tersebut secara budaya mbecek model pengelolaan 

dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat model 

bentuk timbal balik yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo serta jaminan sosial masyarakat tersebut. 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 

pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu 

hubungan atau kondisi suatu masyarakat atau kelompok orang.
169

 

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena menjelaskan tradisi 

mbecek sebagai sarana untuk menghadapi kemalangan dan gotong 

royong antar warga masyarakat. Pada prosedur penelitian ini, 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan 
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perilaku masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang dapat diamati 

tentang praktik mbecek yang berimplikasi sebagai sarana penjaminan 

sosial pada acara hajatan (mantu atau sunatan), jagong dan kematian.   

2) Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di sebelas desa pada 

masyarakat pedesaan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

dimulai dari desa Ngrayun, Cepoko, Binade, Baosan Lor, Baosan 

Kidul, Mrayan, Wonodadi, Selur, Sendang, Selur dan Temon. 

Variable-variable serta aktifitas tradisi mbecek pada sebelas desa 

penulis mendiskripsikan secara narrative sebagai sarana gotong 

royong. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena di lokasi 

tersebut terdapat kekentalan masyarakat saling bergotong royong 

dalam menggelar hajatan atau diluar hajatan. Pada masyarakat 

pedesaan Desa Ngrayun Kabupaten Ponorogo keberadaan tradisi 

mbecek tidah hanya dilakukan ketika terdapat acara besar tetapi acara 

sederhanapun juga ada praktik mbecek yang di dalamnya masyarakat 

sebagai sarana membantu kepada pemilik gawe untuk mencukupi 

kebutuhan. Deskripsi dari tindakan masyarakat terhadap tradisi mbecek 

merupakan simbol-simbol sarana sebagai jaminan sosial. 



 

 

155 

 

3) Data dan Sumber data 

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Data tentang aktivitas dan tindakan masyarakat terhadap tradisi 

mbecek di sebelas desa pada Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo sebagai sarana tolong-menolong dan gotong royong yang 

menimbulkan perjanjian hukum adat istiadat timbal balik sebagai 

simbol-simbol balas budi dan memperkuat paseduluran 

(persaudaraa) diyakini berimplikasi sebagai jaminan sosial dengan 

serta adanya saknsi sosial pada saat menggelar gawe di Masyarakat 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

b) Data tentang tradisi mbecek pada masyarakat Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo terhadap nilai-nilai sosial yang dijadikan adanya 

perubahan sosial yang dulunya hanya bersifat tolong-menolong dan 

gotong royong tetapi berubah aktivitas masyarakat pada tradisi 

mbecek sangat memberatkan ketika harus mengembalikan dan 

terasa mencekik leher akibat barang gawan harus mengembalikan 

dari tamu undangan serta hukum adat yang mengatur 

pengembaliannya. Misalnya; nyumbang pada acara hajatan mantu 

(perkawinan) tahun 2007 sebesar Rp, 5000,00 pada tahun 2017 

berubah menjadi berapa.  
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Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut ; 

a) Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui 

penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penyusun 

memperoleh data dengan langsung melihat prakteknya dilapangan 

dengan menggunakan wawancara secara tak tersetruktur, dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, 

selanjutnya beberapa pandangan para tokoh-tokoh masyarakat, 

tokoh agama, tokoh pendidikan yang memiliki kompetensi 

terhadap permasalahan yang sedang diteliti. akan digali dari 

beberapa anggota masyarakat Ngrayun misalnya saja kepala desa, 

tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, praktisi untuk 

memenuhi kebutuhan dari data karya tulisan.  

b) Data sekunder 

Yaitu beberapa jurnal maupun tulisan yang membahas 

tentang konsep tradisi mbecek yang telah dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh pihak lain. Bahan sekunder ini peneliti peroleh dari 

hasil penenlitian, yang dipublikasikan ataupun tidak 

dipublikasikan, buku-buku, majalah, jurnal penelitian, artikel, 

Koran, bulletin dan bahan-lain yang menunjang penelitian. 
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4) Teknik pengumpulan data 

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di masyarakat 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebagai bahan untuk 

menggali data aktifitas dan partisipasi masyarakat terhadap penjaminan 

sosial serta membahas makna eksplisi dan implisit pada tradisi mbecek.  

a) Observasi (Pengamatan) 

Peneliti langsung terjun kepada objek penelitian untuk 

mengambil data. Dalam hal ini, pengamatan berpartisipasi dan 

berperan terhadap masyarakat untuk mengungkap makna dari 

tradisi mbecek serta aktifitas sosial yang memiliki nilai-nilai pada 

budaya tersebut.
170

 Pengamatan atau observasi dengan mengetahui 

secara langsung tradisi mbecek yang pemahaman tentang makna 

sebagai sarana penjaminan sosial di masyarakat pedesaan 

Kecamatan Ngrayun di Kabupaten Ponorogo. Sedang dokumentasi 

digunakan untuk pendokumental pelaksanaan atau untuk 

menganalisis nilai-nilai dari jaminan pada hukum timbal balik serta 

barang nilai-nilai sosial yang dibawa oleh masyarakat yang sedang 

melakukan budaya mbecek. 
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b)  Interview (wawancara) 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada tokoh-

tokoh agama setempat, masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

setempat dan para pemudanya. Wawancara menurut Hadari 

Nawawi adalah percakapan dengan waktu tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai  yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
171

 Wawancara mendalam digunakan untuk 

menggali data tentang pemahanam terhadap makna secara tersurat 

dan tersirat dari tradisi mebecek dari berbagai pandangan dan 

pendapat para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, 

tokoh pendidikan dan tokoh pemerintahan terkait dengan 

implementasi mbecek dan perspektif asuransi syari‟ah pada 

masyarakat Ngrayun kabupaten Ponorogo. 

Adapun informan penenlitian ini adalah para tokoh 

masyarakat yang dianggap mampu menguraikan permasalahn 

terkait praktik mbecek yang diyakini berimplikasi sebagai sarana 

penjaminan sosial pada pelaksanaan hajatan di masyarakat 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Seperti kepala desa, para tokoh 

masyarakat. Wawancara tersebut akan dilakukan sesering mungkin 

guna mendapatkan data yang valid. Dalam wawancara akan 
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ditanyakan perihal aktivitas-aktivitas tradisi mbecek pada 

masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebagai sarana 

membantu serta tolong-menolong dan gotong royong serta sebagai 

media silaturahmi.  

c) Dokumentasi 

Dalam penyusunan tesis ini berupa mendokumentasikan 

berupa data yang diperoleh dari berbagi sumber yang relevan dapat 

melalui buku-buku, literatur, artikel maupun sumber lain yang 

terkait dengan penelitian ini dan mampu dipertanggung jawabkan. 

5) Teknik Pengolahan Data 

a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu 

dengan yang lain relevansi dan keseragaman.
172

 Penulis melakukan 

editing agar tidak terjadi kesalahan dalam mengolahan data yang 

telah diperoleh dari lapangan. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, 

kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dari sistematika 

pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
173

 

c. Penemuan hasil riset yaitu menemukan analisis lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, 
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teori-teori dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang 

jelas dan obyektif.
174

 

6) Metode Analisis Data 

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari 

penelitian  kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat 

umum.
175

 Analisa data dalam penelitian ini meliputi tiga hal pokok 

persoalan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display) dan penarikan kesimpulan (conclusion 

drawing/verification).
176

 

Dalam penelitian ini dimulai dari pemaparan hasil penelitian 

dengan mencermati masalah yang terjadi di lapangan yang berkaitan 

dengan aktivitas-aktivitas masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

yang melakukan tradisi mbecek pada saat menggelar hajatan mantu, 

sunatan dan jagong bisa juga acara kematian. Pada saat tradisi mbecek 

dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo bila mana ditelusuri lebih mendalam lagi 

memiliki implementasi seperti halnya model sistem pengelolaan 

asuransi syari‟ah. Yang mana dalam aktivitas tersebut menimbulkan 

adanya kewajiban hukum adat istiadat timbal balik. Seperti halnya 
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asuransi syari‟ah dalam model pelaksanaanya memiliki sistem 

terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaannya maupun 

perjanjiannya sedangkan untuk aktivitas mbecek pada masyarakat 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo dari model pelaksanaannya dari 

masyarakat, untuk masyarakat dan kembali lagi kemasyarakat. Seperti 

halnya, asuransi syari‟ah pada pelaksanaan model mbecek 

memberikan bantuan kepada yang bersifat ta‟wun (tolong menolong 

dan gotong royong). Dari analisa tersebut akan ditarik kesimpulan 

tentang perjanjian tradisi mbecek hukum adat istiadat dari perspektif 

ekonomi syari‟ah yaitu berupa timbal balik beserta adanya saknsi 

sosial. Pemahaman ini memberikan arti nilai-nilai yang memiliki 

kesamaan asuransi syari‟ah yaitu tidakan-tindakan masyarakat 

Ngrayun dalam model tradisi mbecek sebagai sarana simbol-simbol 

untuk gotong royong dalam memberikan bantuan jaminan sosial. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang dimaksud disini adalah runtutan persoalan yang 

dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan tesis 

secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari 

permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan tesis 

maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Dengan demikian 

terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier sehingga 
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nampak adanya suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan tersebut 

adalah; 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab I, merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang 

masalah, untuk mendeskripsikan problematika akademik yang 

mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian 

rumusan masalah, dari latar belakang sebagai gambaran 

problematika tersebutkan muncul dengan adanya pertanyaan-

pertanyaan yang secara tidak langsung memandu penelitian 

dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian 

dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan 

dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik 

yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya 

adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini 

terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan 

sub metode penenlitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : KAJIAN ETNOGRAFI TERHADAP BUDAYA DAN 

ASURANSI SYARI’AH SEBAGAI PENJAMINAN 

SOSIAL. 

Bab II, merupakan berisi landasan teori yang digunakan untuk 

menganalisa praktik mbecek yang dilakukan oleh masyarakat 
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Ngrayun sebagai bentuk sederhana dalam kehidupan 

masyarakat sebagai penjaminan sosial pada pelaksanaan gawe 

di masyarakat Desa Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, 

penulis beri judul Kajian Etnografi tradisi mbecek terhadap 

penjaminan sosial. Pada bab ini, penulis menganalogika tradisi 

mbecek dengan sistem perekonomian modern yakni asuransi 

syari‟ah sebagai nilai-nilai tolong menolong dalam 

menghadapi kemalangan. Yakni berisi tentang teori etnografi, 

asal mula etnografi, etnografi modern, etnografi baru, etnografi 

baru ala spradly serta konsep kebudayaan dalam masyarakat. 

Sebagai jaminan sosial dengan adanya landasan teori 

pengertian asuransi menurut Hukum Islam, konsep tabarru‟‟ 

dalam asuransi syari‟ah, konsep taka >ful dalam asuransi 

syari‟ah, dasar hukum asuransi syari‟ah, asal mula asuransi 

syari‟ah, rukun dan syarat asuransi syari‟ah, manfaat asuransi 

syari‟ah, prinsip-prinsip asuransi syari‟ah, jenis-jenis asuransi 

syari‟ah, pengelolaan dana asuransi syari‟ah. 

BAB III  : KAJIAN ETNOGRAFI DAN PENJAMINAN SOSIAL 

TERHADAP TRADISI MBECEK  PADA MASYARAKAT 

NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO. 

Bab III, Berisi mengambarkan, mendiskripsikan serta 

menjelaskan pola-pola siklus timbal balik dari hukum tradisi 
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mbecek yang dilaksanakan oleh masyarakat Ngrayun 

kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini mencoba serta 

menggambarkan dari letak geografi, jumlah penduduk, sumber 

mata pencarian serta tardisi-tradisi pada gawe yang 

dilaksanakan oleh masyarakat. Dipandang dari variasi serta 

pelaksanaan hukum timbal balik, nilai-nilai yang timbul dalam 

sebuah masyarakat dan asas filosofi yang terjadi di 

masyarakat. 

BAB IV : ANALISIS KAJIAN ETNOGRAFI DAN PENJAMINAN 

SOSIAL TERHADAP TRADISI MBECEK PADA 

MASYARAKAT NGRAYUN KABUPATEN 

PONOROGO. 

BAB IV, ini merupakan pokok pembahasan dalam tesis ini 

yang meliputi : Analisis perjanjian sebagai penjaminan sosial 

dari hukum timbal balik yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Ngrayun kabupaten Ponorogo.  Menjawab nilai-nilai yang 

menjadikan serta memberatkan tradisi mbecek yang dilakukan 

masyarakat sebagai penjaminan sosial.  

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan akhir dari tulisan pembahasan tesis yang 

merupakan jawaban atas rumusan masalah, saran-kritik yang 

lengkapi dengan lampiran-lampiran, yang mana kesemuanya 
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sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan tradisi 

mbecek. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Etnografi Terhadap Budaya 

1. Pengertian Etnografi 

Etnografi adalah berasal dari kata ethnos yang berarti bangsa dan 

graphein yang berarti tulisan atau uraian. Jadi berdasarkan asal katanya, 

etnografi berarti tulisan tentang/mengenai bangsa. Namun pengertian 

tentang etnografi tidak hanya sampai sebatas itu.
177

 Biasanya pengarang 

etnografi dengan satu fokus perhatian seperti itu biasanya dimulai 

dengan unsur pokoknya, dan memandang unsur-unsur lainnya hanya 

sebagai pelengkap atau dari unsur pokok tadi. Bisa juga ia 

mempergunakan susunan etnografi yang lain dari mulai unsur-unsur 

lainnya sebagai pengantar kebudayaan (cultural introduction) terhadap 

unsur pokoknya, yang diuraikan pada akhir karangan etnografinya, 

yang seolah-olah merupakan klimaks dari deskripsinya.
178

  

Dalam antropologi sosial atau budaya, suatu pembedaan sering kali 

dibuat antara „etnografi‟ dan „teori‟. Etnografi secara harfiah adalah 

praktik penulisan mengenai suatu masyarakat. Sering kali etnografi 

dianggap sebagai cara kita untuk menjadikan mode masuk akal 

pemikiran orang lain, karena ahli antropologi biasanya mempelajari 
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kebudayaan lain ketimbang kebudayaannya sendiri. Teori juga, 

sebagian merupakan cara kita untuk menjadikan masuk akal mode 

pemikiran antropologi kita sendiri. Oleh karena itu, teori dan etnografi 

mau tak mau menjadi satu kesatuan, seperti dua sisi pada sekeping uang 

logam. Adalah tidak mungkin kita membicarakan atau bekerja dalam 

etnografi tanpa gagasan tertentu tentang apa yang penting dan apa yang 

tidak penting. Secara ideal, etnografi berlaku untuk mempermudah 

pemahaman kita tentang kebudayaan pada tingkat abstrak dan 

mendefinisikan esensi dari hakikat manusia (yang sebenarnya adalah 

kata kerja dari kebudayaan). Di sisi lain, teori tanpa etnografi menjadi 

kurang bermakna, karena pemahaman mengenai perbedaan kebudayaan 

sekurang-kurangnya merupakan salah satu dari tujuan terpenting dari 

kajian antropologi.
179

 Oleh karena itu, etnografi merupakan : 

1. Pekerjaan antropolog dalam mendiskripsikan dan menganalisis 

kebudayaan, yang tujuan utamanya adalah memahami padangan 

(pengetahuan) dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari 

(perilaku) guna mendapatkan pandangan dunia masyarakat yang 

diteliti.
180

  

2. Komponen penelitian yang fundamental dalam disiplin akademis 

antropologi (budaya), sehingga etnografi merupakan tipe khas 
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dalam antropologi. Antropolog aliran kognitif berpendirian bahwa 

setiap masyarakat mempunyai sistem yang unik dalam 

mempersepsi dan mengorganisasi fenomena material, seperti 

benda-benda, kejadian-kejadian, perilaku, dan emosi. Oleh karena 

itu kajian antropologi bukanlah fenomena material tersebut, 

melainkan cara fenomena material tersebut diorganisasikan dalam 

pikiran (kognisi) manusia. Dengan demikian kebudayaan itu ada 

dalam pikiran manusia, yang bentuknya adalah organisasi pikiran 

tentang fenomena material tersebut. Tugas etnografer (peneliti 

etnografi) adalah menemukan dan menggambarkan organisasi 

pikiran tersebut.
181

  

Berdasarkan konsep dan sejarah etnografi, maka karya etnografi 

dapat dibagi dalam beberapa tipe, yaitu meliputi etnografi: deskriptif/ 

positivisme, historis, simbolik/interpretif, struktural, dan kini/ 

kontemporer. Tipe-tipe karya etnografi biasanya ditulis berdasarkan 

atau berkaitan dengan paradigma dan teori yang dianut oleh antropolog 

dalam penelitian etnografinya. 

Etnografi merupakan cabang antropologi yang digunakan untuk 

menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis unsur kebudayaan 

suatu masyarakat atau suku bangsa. Etnografi, dalam kegiatannya 

memberikan (mengungkap) uraian terperinci mengenai aspek cara 
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berperilaku dan cara berpikir yang sudah membaku pada orang yang 

dipelajari, yang dituangkan dalam bentuk tulisan, foto, gambar atau 

film. Kebudayaan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perilaku dan pemikiran serta keyakinan suatu masyarakat. Hal yang 

dipelajari bisa berupa bahasa, mata pencaharian, sistem teknologi, 

organisasi sosial, kesenian, sistem pengetahuan, bahasa dan religi. 

Untuk memahami unsur-unsur kebudayaan tersebut, peneliti biasanya 

tinggal bersama masyarakat yang diteliti dalam waktu yang cukup lama 

untuk mewawancarai, mengamati, dan mengumpulkan dokumen-

dokumen tentang obyek yang diteliti.
182

 

Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia. Ilmu 

ini mempelajari bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya 

yang unik itu berhasil merubah lingkungannya yang tidak ditentukan 

oleh pola-pola nalurinya, melainkan berhasil merubah lingkungan 

hidupnya berdasarkan pengalaman dan pengajaran dalam arti yang 

seluas-luasnya. Di dalam cara penyelidikannya, antropologi budaya 

menggunakan pendekatan perbandingan.
183

 Antropologi budaya 

mempelajari segala keanekaragaman kebudayaan manusia dan mencoba 

memberikan jawaban mengenai pertanyaan mengapa suatu bangsa itu 

cara hidupnya, adat-istiadatnya, sistem kepercayaannya, sistem 

ekonomi dan sistem hukumnya, keseniannya, sistem moral dan faham 
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keindahannya berbeda atau dapat berbeda dari bangsa yang lain. Atau 

lebih kongkrit lagi antropologi budaya mencoba memahami mengapa 

orang Arab itu cara hidupnya berbeda dengan orang Jepan, atau 

mengapa orang Perancis itu kebudayaannya berbeda dengan orang 

Indonesia.
184

 

Sebelum membahas paradigma dalam antropologi, semestinya kita 

menyoroti lebih dahulu perspektif antropologi itu sendiri, yaitu cara 

pandang antropologi terhadap gejala sosial budaya. Ada tiga perpektif 

besar dalam antropologi dalam pandangan terhadap gejala sosial budaya 

yaitu : 

1. Perspektif yang menekankan pada analisis masyarakat dan 

kebudayaan. 

2. Perspektif yang menekankan faktor waktu, yang terdiri dari proses 

historis dari masa lampau hingga kini (diakronik), masa kini 

(interaksionis), dan interaksi antara masa lampau dan masa kini 

(interaksionis). 

3.  Perspektif konstelasi teori-teori dan berbagai kemungkinan 

keterkaitan dan relevansi satu sama lain. 

Suatu perspektif antropologi menurut minat luas para antropologi 

adalah minat mengenai masyarakat (sebagai satuan sosial) atau 

kebudayaan (sebagai perangkat gagasan, aturan-aturan, keyakinan-
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keyakinan yang dimiliki bersama).
185

 Bahan-bahan yang dipelajari 

adalah deskripsi kebudayaan secara individual, yang digali dan disusun 

secara empiris tanpa memberikan suatu penilaian terlebih dahulu 

mengenai tinggi atau rendahnya suatu kebudayaan. Tugas dari studi 

mengenai antropologi budaya jadinya adalah mengamati, menuliskan 

dan memahami kebudayaan yang terdapat di dalam masyarakat-

masyarakat manusia. Dari penyelidikan secara komparaktif tentang 

kebudayaan itu akhirnya dapatlah disusun konsepsi tentang kebudayaan 

manusia pada umumnya, yang merupakan pengertian yang sistematis 

dan kemudian dapat digunakan untuk alat menganalisis masalah-

masalah kehidupan sosial kebudayaan manusia.
186

 

Mengatakan etnografi merupakan embrio dari antropologi. Artinya 

etnografi lahir dari antropologi di mana jika kita berbicara etnografi 

maka kita tidak lepas dari antropologi setidaknya kita sudah 

mempelajari dasar dari antropologi. Etnografi merupakan ciri khas 

antropologi artinya etnografi merupakan metode penelitian lapangan 

asli dari antropologi.
187

 

Etnografi, ditinjau secara harfiyah, berarti tulisan atau laporan 

tentang suatu suku bangsa, yang ditulis oleh seorang antropolog atas 

hasil penelitian lapangan (field work) selama sekian bulan, atau sekian 
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tahun. Penelitian antropologis untuk menghasilkan laporan tersebut 

begitu khas, sehingga kemudian istilah etnografi juga digunakan untuk 

mengacu pada metode penelitian untuk menghasilkan laporan tersebut. 

Etnografi, baik sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode 

penelitian, dapat dianggap sebagai dasar dan asal-usul ilmu 

antropologi.
188

 

Etnografi biasanya berisikan/menceritakan tentang suku bangsa 

atau suatu masyarakat yang biasanya diceritakan yaitu mengenai 

kebudayaan suku atau masyarakat tersebut. Dalam membuat sebuah 

etnografi, seorang penulis etnografi (etnografer) selalu hidup atau 

tinggal bersama dengan masyarakat yang ditelitinya yang lamanya tidak 

dapat dipastikan, ada yang berbulan-bulan dan ada juga sampai 

bertahun-tahun. Sewaktu meneliti masyarakat seorang etnografer 

biasanya melakukan pendekatan secara holistik dan mendiskripsikannya 

secara mendalam atau mendetail untuk memperoleh native‟s point of 

view. Serta metode pengumpulan data yang digunakan biasanya 

wawancara mendalam (depth interview) dan obserpasi partisipasi di 

mana metode pengumpulan data ini sangat sesuai dengan tujuan awal 

yaitu mendeskripsiakan secara mendalam. 

Dengan bahasan terhadap tulisan-tulisan tersebut, mereka berusaha 

untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan evolusi budaya 
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manusia dari masa manusia mula muncul di muka bumi sanpai ke masa 

terkini. Mereka bekerja keras mengungkap realita yang tercapai dalam 

suatu komunitas masyarakat dan menyusun secara sistematis deskripsi 

budaya-budaya pada masyarakat tersebut.
189

 

Etnografi lazimnya bertujuan untuk menguraikan budaya tertentu 

secara holistik, yaitu aspek budaya baik spiritual maupun material. Dari 

sini akan terungkap pandangan hidup dari sudut pandang penduduk 

setempat. Hal ini cukup bisa dipahami, karena melalu etnografi akan 

mengangkat keberadaan senyatanya dari fenomena budaya. Dengan 

demikian akan ditemukan makna tindakan budaya suatu komunitas 

yang diekspresikan melalui apa saja.
190

 

Jadi singkatnya, belajar tentang etnografi berarti belajar tentang 

jantung dari ilmu antropologi, khususnya antropologi sosial. Ciri-ciri 

khas metode dari metode penelitian lapangan etnografi ini adalah 

sifatnya yang holistik-integratif, thick description,dan analisis kualitatif 

dalam rangka mendapatkan native‟s point of view.191
 Pembahasan 

tentang studi etnografi dilakukan untuk memenuhi tiga kebutuhan 

secara bersama-sama berkaitan dengan aktivitas manusia : 

1. Kebutuhan pendekatan empirik. 
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2. Kebutuhan untuk tetap membuka elemen-elemen yang tidak dapat 

disusun pada waktu studi. 

3. Perhatian pada pengetahuan dasar tentang fenomena yang di 

observasi lapangan.
192

 

Etnografi bisa merujuk pada bentuk-bentuk penelitian sosial yang 

memiliki ciri-ciri lebih menekankan pada eksplorasi tentang hakekat 

dan fenomena sosial dari pada melakukan tes hipotesa tentang 

fenomena-fenomena itu, cenderung mengutamakan data yang tak 

terstruktur, data yang belum dikode pada pointpengumpulan data dalam 

syarat yang tertutup pada analisa kategori: ivestigasi pada anggota yang 

kecil, mungkin hanya satu kasus tetapi detail.
193

 

2. Asal Mula Etnografi  

Seperti yang dikemukakan di muka, etnografi berkaitan dengan 

asal-usul ilmu antropologi. Antropologi sebagai sebuah disiplin ilmu, 

baru lahir pada paruh kedua abad ke-20, dengan tokoh-tokoh utama 

seperti E.B Tylor, J. Frazer dan L.H. Morgan. Usaha besar mereka 

adalah dalam menerapkan teori evolosi biologi terhadap bahan-bahan 

tulisan tentang berbagai suku bangsa di dunia yang dikumpulkan oleh 

para musafir, penyebar agama Kristen, pegawai pemerintah kolonial 

dan penjelajah alam. 
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Dengan bahasan terhadap tulisan-tulisan tersebut mereka berusaha 

untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan evolusi budaya 

manusia dari masa manusia mula muncul di muka bumi sampai ke masa 

terkini. Mereka bekerja di kamar kerja sendiri dan di perpustakaan. 

Semua mereka, kecuali L.H Morgan, tidak pernah terjun langsung 

melihat masyarakat primitif yang menjadi obyek karangan mereka. 

James Frazer, ketika ditanya apakah dia pernah melihat suatu kelompok 

masyarakat primitif yang telah ditulisnya dalam berjilid-jilid buku itu, 

menjawab dengan ketus, “Tuhan Melarang.”194
 

Menjelang akhir abad ke-19, muncul pandangan baru dalam ilmu 

antropologi. Kerangka evolusi masyarakat dan budaya yang disusun 

oleh para ahli teori terdahulu kini dipandang sebagai tidak realistik, 

tidak didukung oleh bukti yang nyata. Dari sisni kemudian muncul 

pemikiran baru bahwa seorang antropolog harus melihat sendiri 

kelompok masyarakat yang menjadi obyek kajiannya, jika dia ingin 

mendapatkan teori yang lebih mantap. Inilah asal mula pemikiran 

tentang perlunya kajian lapangan etnografi dalam antropologi. 

Peneliti awal yang terkenal dalam antropologi adalah W.H.R 

Rivers dari Inggris dan Franz Boas dari Amerika Serikat. Pengalaman 

penelitian lapangan Rivers pertama adalah sebagai peserta cambridge 

torres straits expedition (1899), di mana beliau kemudian berhasil 
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mengembangkan satu metode wawancara yang khas, yang disebut 

dengan istilah genealogical mothod. Sementara itu Boas telah 

melakukan berbagai ekspedisi penelitian lapangan di kalangan orang 

Eskimo dan Indian di Amerika Utara, salah satu yang terkenal di 

antaranya adalah Jessup North Pacific Expedition (1897-1902). 

Teknik etnografi utama pada masa awal ini adalah wawancara yang 

panjang, berkali-kali, dengan beberapa informan kunci, yaitu orang-

orang tua dalam masyarakat tersebut yang kaya dengan cerita tentang 

masa lampau, tentang kehidupan yang “nyaman” pada suatu masa 

dahulu. Orientasi teoritis para peneliti terutama berkaitan dengan 

perubahan social dan kebudayaan. Para peneliti berasal dari aliran 

pemikiran difusionism (Rivers) dan aliran kulturhistoris (Boas). 

Pendeknya,tipe penelitian etnografi pada masa awal ini adalah 

“informan oriented”, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan 

gambaran masa lalu masyarakat tersebut.
195

 

3. Etnografi modern 

Dalam etnografi modern, bentuk sosial dan budaya masyarakat 

dibangun dan didiskripsikan melalui analisis dan nalar sang peneliti. 

Struktur sosial dan budaya masyarakat tersebut menurut interpretasi 

sang peneliti. Sedangkan menurut Spradley etnografi merupakan 

pekerjaan mendiskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama aktivitas 
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ini untuk memahami suatu pandangan hidup dari pandangan penduduk 

asli. Bahkan tidak hanya mempelajari masyarakat, lebih dari itu 

etnografi berarti belajar dari masyarakat. Etnografi model Spardley ini 

sering disebut sebagai antropologi kognitif. Aliran ini memiliki asumsi 

bahwa setiap masyarakat memiliki satu sistem yang unik dalam 

mengekspresikan dan mengorganisasikan fenomena material, seperti 

kejadian, prilaku dan emosi. Obyek kajian antropologi bukanlah 

fenomena material tersebut, tetapi tentang cara fenomena tersebut 

diorganisasikan dalam fikiran (mind) manusia, dan bentuknya adalah 

organisasi pikiran tentang fenomena material. Dan, tugas etnografi 

adalah menemukan dan menggambarkan organisasi pikiran tersebut.
196

 

Jalan yang paling mudah dan paling tepat untuk memperoleh 

budaya tersebut adalah melalui bahasa, atau lebih khusus lagi, melalui 

daftar kata-kata yang ada dalam satu bahasa. Studi bahasa suatu 

masyarakat adalah titik masuk, sekaligus aspek utama, dalam etnografi 

antropolgi kongnitif ini. 

4. Etnografi Baru 

Berbeda dari etnografi modern yang dipelopori oleh Radcliffe 

Brown dan Malinowski, yang memusatkan pehatian pada organisasi 

internal suatu masyarakat dan membanding bandingkan sistem sosial. 

Dalam rangka untuk mendapatkan kaidah-kaidah umum tentang 
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masyarakat, maka etnografi baru ini memusatkan usahanya untuk 

menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan 

budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan 

budaya tersebut dalam kehidupan.  

Jadi singkatnya, budaya itu ada di dalam pikiran (mind) manusia, 

dan bentuknya adalah organisasi pikiran tentang fenomena material. 

Tugas etnografi adalah menemukan dan menggambarkan organisasi 

pikiran tersebut.
197

 

5. Etnografi Baru Ala Spradley 

Spradley adalah seorang sarjana antropologi yang paling menaruh 

perhatian dalam pengembangan metode penelitian etnografi aliran 

antropologi kongnitif. Secara lebih spesifik, Spradley kemudian 

mendefinisikan budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh 

manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk 

menginterpretasikan dunia sekeliling mereka, dan sekaligus untuk 

menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka.  

Cara terbaik untuk belajar etnografi adalah melakukannya, 

kerjakan, terus kerjakan. Namun, untuk mengerjakan secara sistematis, 

terarah, dan efektif diperlukan satu metode panduan yang khas metode 

ini disebut developmental research sequence, atau "alur penelitian maju 

bertahap". Metode ini diasarkan atas 5 prinsip, yaitu teknik tunggal, 
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identifikasi tugas, maju bertahap, penelitian orisinal dan problem 

solving.
198

 

 

 

6. Konsep Kebudayaan Dalam Masyarakat 

Kebudayaan (culture) adalah suatu komponen penting dalam 

kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana 

kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa 

Inggrisnya disebut way of life. Cara hidup atau pandangan hidup itu 

meliputi cara berfikir, cara berencana dan cara bertindak, di samping 

segala hasil karya nyata yang dianggap berguna, benar dan dipatuhi 

oleh anggota-anggota masyarakat atas kesepakatan bersama.
199

 Hal ini 

seperti pernyataan Kroeber dan Kluckhohn, definisi kebudayaan dapat 

digolongkan menjadi 7 hal, yaitu ; 

1. Kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks, 

meliputi hukum, seni, moral, adat-istiadat dan segala kecakapan 

lain, yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

2. Menekankan sejarah kebudayaan, yang memandang kebudayaan 

sebagai warisan tradisi. 
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3. Menekankan kebudayaan yang bersifat normatife, yaitu 

kebudayaan dianggap sebagai cara dan aturan hidup manusia, 

seperti cita-cita, nilai dan tingkah laku. 

4. Pendekatan kebudayaan dari aspek pesikologis, kebudayaan 

sebagai langkah penyesuaian diri manusia kepada lingkungan 

sekitarnya. 

5. Kebudayaan dipandang sebagai struktur, yang membicarakan pola-

pola dan organisasi kebudayaan serta fungsinya. 

6. Kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau kecerdasan. Kebudayaan 

adalah suatu yang membedakan manusia dengan hewan, misalkan 

manusia pintar menggunakan symbol dalam komunikasi sedangkan 

hewan tidak. 

7. Definisi kebudayaan yang tidak lengkap dan kurang bersistem.
200

 

Kata budaya berasal dari kata buddhayah sebagai bentuk jamak 

dari buddhi (Sanskerta) yang berarti „akal‟201
 definisi yang paling tua 

dapat diketahui dari E.B. Tylor yang dikemukakan di dalam bukunya 

Primitive Culture. Menurut Tylor, kebudayaan adalah keseluruhan 

aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hukum, adat istiadat, dan kebiasaan kebiasaan lain.
202

 Definisi yang 

mutakhir dikemukakan oleh Marvin Harris yaitu seluruh aspek 
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kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara 

belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku.
203

 Kecuali itu juga ada 

definisi yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan bahwa kebudayaan 

adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang 

digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang 

dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya 

kelakuan.
204

 Menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tiga 

macam: 

1. Kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan 

peraturan; 

2. Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola 

manusia dalam masyarakat; dan 

3. Benda-benda sebagai karya manusia.
205

  

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: 

“budaya” adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedang “kebudayaan” 

adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti 

kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan 

kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian, 

ilmu dll). Sedang ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan 

atau tradisi. Bahkan ahli Antropogi melihat kebudayaan sebagai tata 
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hidup, way of life, dan kelakuan. Definis idefinisi tersebut menunjukkan 

bahwa jangkauan kebudayaan sangatlah luas. Untuk memudahkan 

pembahasan, Ernst Cassirer membaginya menjadi lima aspek: (1) 

Kehidupan Spritual; (2) Bahasa dan Kesustraan; (3) Kesenian; (4) 

Sejarah; dan (5) Ilmu Pengetahuan.
206

 

 

Kebudayaan yang di dalamnya terkandung segenap norma-norma 

sosial, yaitu ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengandung sanksi 

atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan apabila ada terjadinya 

pelanggaran. Norma-norma itu mengandung kebiasaan-kebiasaan 

hidup, adat istiadat atau adat kebiasaan (folk ways). Folkways itu sendiri 

berisi tradisi hidup bersama yang biasanya dipakai secara turun-

temurun. Adat istiadat yang berisi hukuman adat yang relatif lebih berat 

lagi disebut mores, yang dalam pengertian kata sehari-hari diwajibkan 

untuk dianut dan diharamkan jika dilanggar. Sedangkan apabila 

kebiasaan seseorang dilakukan juga oleh orang lain sehingga kemudian 

menimbulkan norma yang dijadikan patokan bertindak oleh orang 

banyak sebagai adat istiadat, maka disebut custom. 

Dapat dijelaskan bahwa kebuadayaan berfungsi mengatur agar 

manusia dapat memahami bagaimana seharusnya manusia bertingkah 

laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat. 
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Sedangkan adat istiadat (habit) merupakan kelakuan pribadi, artinya 

kebiasaan seseorang berbeda dengan kebiasaan orang lain.
207

 

Adapun salah satu tokoh yang berpendapat Ferdinan Tonnies, 

kebiasaan mempunyai tiga arti, yaitu : 

1. Dalam arti yang menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat 

obyektif. Misalnya, kebiasaan untuk bangun pagi, kebiasaan untuk 

tidur siang hari, kebiasaan minum kopi sebelum mandi dan lain-

lainnya. Artinya adalah, bahwa seseorang biasanya melakukan 

perbuatan-perbuatan tadi masuk dalam tata-cara hidupnya. 

2. Dalam arti bahwa kebiasaan tersebut dijadikan norma bagi 

seseorang, norma mana diciptakannya untuk dirinya sendiri. Dalam 

hal ini, maka orang yang bersangkutanlah yang menciptakan suatu 

prikelakuan bagi dirinya sendiri. 

3. Sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk 

berbuat sesuatu. 

Kebudayaan sebagaimana di terangkan di atas, akhirnya dapat 

dipandang sebagai suatu kumpulan pola-pola tingkah laku manusia 

yang bersandar pada daya cipta dan keyakinannya untuk keperluan 

hidup dalam masyarakat.
208

 

Dalam suatu kebudayaan terkandung nilai-nilai dan norma-norma 

sosial yang merupakan faktor pendorong bagi manusia untuk bertingkah 
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laku dan mencapai kepuasan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai 

dan norma senantiasa berkaitan satu sama lainnya, walaupun keduanya 

dapat dibedakan. Nilai sebagaimana pokok pembicaraan di sini dapat 

dikatakan sebagai ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok 

yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah atau suka 

tidak suka terhadap suatu obyek, baik material maupun non-material. 

Pandangan terhadap nilai-nilai social WJS. Poerwadarminta 

menyebutkan bahwa nilai diartikan sebagai berikut : 

1. Harga (dalam arti taksiran harga). 

2. Harga sesuatu (uang misalnya), jika diukur atau ditukarkan dengan 

yang lain. 

3. Angka kepandaian ponten. 

4. Kadar mutu banyak sedikitnya isi. 

5. Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi manusia.
209

 

Ciri-ciri nilai seperti disebutkan diatas, mengandung pengertian 

bahwa nilai itu merupakan patokan (standar) perilaku sosial yang 

melambangkan baik-buruk, benar-salahnya suatu obyek dalam hidup 

bermasyarakat. 

Dengan demikian nilai melambangkan harapan-harapan bagi 

manusia dalam masyarakat. Nilai biasanya diukur berdasarkan 

kesadaraan terhadap apa yang pernah dialami seseorang, terutama pada 
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waktu merasakan kejadian yang dianggap baik atau buruk, benar atau 

salah, baik menurut dirinya sendiri maupun menurut anggapan 

masyarakat. Bahwa nilai-nilai (dalam pengertian sebagai penggambaran 

kecenderungan terhadap apa-apa yang disukai dan apa-apa yang tak 

disukai) akan kelihatan bila sisten-sistem sosial dipakai sebagai alat 

konsepsi di dalam menganalisis tindakan sosial. Nilai-nilai itu 

merupakan ciri sistem sebagai suatu keseluruhan, dan bukan merupakan 

sekadar salah satu bagian komponennya belaka. Sedangkan konsep 

keyakinan merupakan kumpulan pikiran dan kepercayaan terhadap 

suatu fakta yang boleh atau tidak untuk dibuktikan kebenarannya. 

Dalam pandangan sosiologis, nilai secara umum dapat berfungsi 

sebagai langkah persiapan bagi petunjuk-petunjuk penting untuk 

memprediksi mengenai perilaku, di samping juga memiliki kegunaan 

praktis lainnya bagi sosiologi.  

Seperti di atas telah dikemukakan, bahwa nilai dan norma tidak 

dapat dipisahkan nilai dan norma selalu berkaitan. Alvin L. Bertrand 

mendefinisikan norma sebagai suatu standar-standar tingkah laku yang 

terdapat di dalam semua masyarakat. Ia mengatakan bahwa norma 

sebagai suatu bagian dari kebudayaan non-materi, norma-norma 

tersebut menyatakan konsepsi-konsepsi teridealisasi dari tingkah laku. 

Sudah barang tentu, memang benar bahwa tingkah laku erat 

hubungannya dengan apa yang menurut pendapat seseorang itu benar 
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atau baik, walaupun begitu, tingkah laku yang sebenarnya dipandang 

sebagai suatu aspek dari organisasi sosial. Norma-norma tersebut 

biasanya oleh masyarakat dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan, 

tata kelakuan dan adat istiadat atau hukum adat. 
210

  

7. Penafsiran Makna Budaya dari Teks 

Penafsiran budaya cenderung memandang fenomena budaya 

sebagai subuah teks. Teks tersebut dapat ditafsirkan sekehandak 

peneliti. Oleh sebab itu, dalam banyak hal pemahaman budaya justru 

dekat ke arah kemunusiyaan dibandingkan dengan ilmu alam. Tafsir 

kebudayaan merupakan langkah atau penerapan model hermeneutik 

terhadap kebudayaan. Secara harfiyah, hermenetik berarti “cara 

membaca” fenomena budaya. Namun, makna ini berkembang kearah 

pemahaman dan atau penafsiran terhadap budaya. Dalam kaitan ini, 

peneliti budaya dituntut untuk membaca lebih jernih terhadap fenomena 

budaya yang dihadapi. 

 Secara etimologi, hermeneutic berasal dari bahasa Yunani 

hermeneuein yang berarti menafsirkan, hermenetik termasuk model 

pemaknaan budaya melalui paham linguistik, menggunakan 

pemahaman terhadap makna kata dan atau makna bahasa. Budaya pada 
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dasarnya juga akan menampilkan kata-kata atau bahasa yang disebut 

teks kebudayaan. Dari teks ini, peneliti hermenetik akan menafsirkan.
211

 

Asumsi dasar kaum hermenetik adalah interaksi subyek penelitian 

tidak akan lepas dari pemakaian sejumlah simbol, sehingga perlu 

pemahaman di balik simbol tersebut. Asumsi ini hadir atas tesis Geetzr 

bahwa kebudayaan adalah suatu jaringan makna. Kendati konsepsi ini 

bukan dari asli dia, melainkan dari Weber, telah menyuguhkan wacana 

tersendiri, khususnya pendapat yang mengatakan bahwa makna dari 

simbol itu adalah milik publik. Hal ini berarti bahwa penafsiran adalah 

hak semua orang.
212

  

 

B. Asuransi Syari’ah Sebagai Penjaminan Sosial  

1. Pengertian Asuransi Menurut Hukum Islam 

 Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance yang menurut 

Echols dan Shadilly memaknai dengan (a) asuransi dan (b) jaminan.
213

 

Menurut Muhammad Muslehuddin asuransi adalah persiapan yang 

dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi 

kerugian kecil sebagai sesuatu sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila 

kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota 
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perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung 

bersama.
214

  

Istilah asuransi, menurut pengertian ekonomi menunjukkan suatu 

aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-

akibat yang merugikan di masa akan datang kerena berbagai 

kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (vermoegen) seorang 

individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap 

(casual) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian 

merupakan peristiwa yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala 

akibat yang merugikan atas serangkaian kasus yang terancam oleh 

bahaya yang sama namun belum benar-benar terjadi.
215

 

Ungkapan kata asuransi berasal dari bahasa Belanda assurantie 

yang dalam hukum Belanda disebut verzekering yang artinya 

pertanggungan. Dari peristilahan assurantie kemudian timbul istilah 

assuradeur bagi penanggung. Dan geassureerde bagi tertanggung.  

Sedangkan dalam bahasa Arab Asuransi disebut al-ta‟mi >n, penanggung 

disebut mu‟amin, sedangkan tertanggung disebut mu‟aman lahu atau 

musta‟min. Istilah al-ta‟mi >n diambil dari kata „ama >na yang memiliki 

arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa 

takut. Istilah al-ta‟mi >n juga memiliki arti seseorang membayar atau 

menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan 
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sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau untuk mendapatkan 

ganti terhadap hartanya yang hilang. 

Dalam bahasa Arab asuransi disebut al-ta‟mi >n, penanggung disebut 

mu‟amin, sedangkan tertanggung disebut mu‟aman lahu atau 

musta‟min. Al-ta‟mi >n (  ُ  ْتِأ  ِ َ ) diambil dari kata (  َ َأ  ) memiliki arti 

memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa 

takut, sebagaimana firman Allah, “Dialah Allah yang mengamankan 

mereka dari ketakutan.”(Quraisy: 4) Dari kata tersebut muncul kata-

kata yang berdekatan seperti berikut :  

 Amanah lawan dari khianat ; )  اََأ َ  /  َ ُ  ِْ  َ ُا  اَ َ (

َ  لِخ َ  َ  ِ  َ ( )ْيَم  َ ُ ِض  ; Iman lawan dari kufur 

َ  لُلْ  َ ( ) َْ ْيَم ُا ِض  ; Memberi rasa aman 

) ِ ْ ) َاََأ َ ُ ِأَ   لَخ  ; Aman rasa takut 

 

Dari arti terakhir di atas, dianggap paling tepat mendefinisikan 

istilah al-ta‟mi>n, yaitu, “Menta‟mi >nkan sesuatu, artinya adalah 

seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli 

warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah 

disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang 

hilang, dikatakan “seseorang mempertanggungkan atau 

mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.”216
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Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu 

al-kifa >yah „kecukupan‟ dan „al-amnu „keamanan‟. Sebagaimana firman 

Allah swt “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”, 

sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar 

merupakan bentuk keamanan. Mereka menyebutnya dengan al-amnu 

al-qidza‟i‟ aman konsumsi. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan 

kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di 

masa mendatang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul 

kepada Sa‟ad bin Abi Waqqash agar mensedekahkan sepertiga hartanya 

saja. 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (al-

ta‟mi >n) adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak-pihak yang 

satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban 

memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi 

sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang 

dibuat.
217

 

Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan 

asuransi berdasarkan pembagiannya. ia membagi asuransi dalam dua 

bentuk, yaitu al-ta‟mi >n al-ta'wuni dan al-ta‟mi>n bi qis }t sabit. Al-ta‟mi>n 

al-ta'wuni atau asuransi tolong menolong adalah "kesepakatan sejumlah 

orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah 
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seorang di antara mereka mendapat kemudharatan." Al-ta‟mi >n bi qis }t 

sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah "akad yang 

mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi 

yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila 

peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi."
218

 Asuransi 

merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam 

menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi 

dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam 

aktivitas ekonominya.
219

 

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai 

salah satu macam atau metode untuk memelihara manusia dalam 

menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi 

dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam 

aktivitas ekonominya. la berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah 

sistem ta'a >wun dan tad }amun yang bertujuan untuk menutupi kerugian 

peristiwaperistiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung 

kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut 

berasal dari premi mereka.
220

 

Dari difinisi-difinisi di atas tampak bahwa asuransi shari‟ah 

bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan 
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“ta‟wun”. Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong 

atas dasar ukhwah Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi 

syari‟ah dalam menghadapi malapetaka (risiko).
221

 Dalam Kitab 

Undang-Undang Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang 

dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian” 

dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang 

tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan 

penggantian kepadanya, kerena suatu kerugian, kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan 

dideritanya, kerena suatu peristiwa tak tertentu.
222  Menurut Fatwa 

Dewan Asuransi Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum 

Asuransi Syari‟ah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi 

Syari‟ah (al-ta‟mi >n, taka >ful, atau tad }amun) adalah usaha saling 

melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak 

melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru‟yang memberikan 

pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau 

perikatan yang sesuai dengan syari‟ah.223
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2. Konsep Tabarru’ dalam Asuransi Syari’ah (Hiba >h/Dana 

Kebajikan) 

Tabarru‟berasal dari kata tabarra‟a,  yataba >rru‟u dan tabarru‟an 

artinya sumbangan, hiba >h, dana kebajikan, atau derma. Oarang yang 

memberi sumbangan disebut mutabarri‟ dermawan.‟224
 Tabarru‟ 

merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa 

ganti rugi, yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari 

pemberi kepada orang yang diberi.
225

 

Adapun pengertian lain dari tabarru‟ itu sendiri berasal dari kata 

tabarraa ya tabarra‟ tabarrauan, yang artinya sumbangan atau derma. 

Orang yang menyumbang disebut mutaba >rri‟ (dermawan). Niat 

tabarru‟ merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. 

Tabarru‟bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk 

tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta taka >ful, ketika di 

antara mereka ada yang mendapat musibah. 

Tabarru‟disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang 

tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening 

tabarru‟yang sudah diniatkan oleh sesama peserta taka >ful untuk saling 

menolong.
226
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Menurut kamus akad tabarru‟ adalah akad pemilikan sesuatu tanpa 

„iwadl/ penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. 

Tabarru‟merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu 

perbuatan. Dalam akad tabarru‟ pihak yang berbuat kebaikan tersebut 

tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. 

Imbalan dari akad tabarru‟ adalah dari Allah Swt, bukan dari 

manusia.
227

 

Akad tabarru‟adalah sebuah bentuk akad yang dilakukan dengan 

tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata tujuan komersial. 

Dalam akad tabarru‟, peserta memberikan hiba >h yang akan digunakan 

untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan 

perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.
228

 

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan “akad-akad 

tabarru‟” sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan 

ta‟wun dan tad }amun. Dalam akad tabarru‟, orang yang menolong dan 

berderma (mutabarri‟) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak 

menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. 

Karena itulah, akad-akad tabarru‟ ini dibolehkan. Hukumnya 

dibolehkan karena jika barang/sesuatu yang di taba >rrukan hilang atau 

rusak ditangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab garar 
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atau ja >halah atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. 

Karena, orang yang menerima pemberian/derma tersebut tidak 

memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya.
229

 

Dana tabarru‟adalah dana yang diikhlaskan hanya untuk 

mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.
230

 Menurut Mohd. Fadzli 

Yusuf  dana tabarru‟ boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang 

mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis taka >ful, karena melalui akad 

khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta taka >ful saja. 

Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru‟ hanya dapat digunakan 

untuk kepentingan para peserta taka >ful saja yang mendapat musibah. 

Sekiranya dana tabarru‟ tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini 

berarti melanggar syari‟ah akad.
231

 

Niat tabarru‟ dana kebajikan dalam akad asuransi syari‟ah adalah 

alternatif uang sah yang diberikan oleh syara‟ dalam melepaskan diri 

dari paraktek garar yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam al-Qur‟an 

kata tabarru‟ tidak ditemukan akan tetapi, tabarru‟ dalam arti dana 

kebajikan dari kata al-birr “kebajikan” dapat ditemukan dalam al-

Qur‟an, (al-Baqarah; 177) sebagai berikut : 
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  ِ ْ َ ل َ لَِلْ   لبَِ  َأْ   ََأَ  بِ هِ  َ َ لَمْغِ ِب  هَُلْم قِبََل  لَمْشِ ِق  ْ ُج ُ   ْ لُ َ لَْ َس  لبَِ   َْا  ُ

ِي  لقُْ بَي  ل َتَ َأي  َ َ ل َبِ َ    َي  لَم َ  َ لَي ُحبِّه  َ  ْلِلتَ ِب  َ لَملَئَِلِ    اَِخِ  

وَ  َ  ِي  لَلا وَ  َ ِي  لِ قَْ   َقَ َ   لَلل َ لّل اِلِْ َ   َ ِْبَ   لَلبِْ ِل  , َ لَمَل ِاْ َ  

لَئَِك  ْ ِحْ َ   لبَتِْس  ُ َ َ لَضَ  ِا  َ لَل بِِ ْيَ   ِي  لبَتَْس ِا    ْ ُ َ  َ  هَ ِهْم  ِ ِ ْ َا بَِع ُ ُ َ لُم

 ْ قُ َ ْيَ  َص ِ َا ,  لّ ْ لَئَِك هُْم  لُمتّقُ ْ ُ 

 

“Bukanlah menghadap wajahmu kearah timur dan barat itu suatu 

kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-

nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, 

anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (orang yang memerlukan 

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, serta 

(memerdekakan) hamba sahaya. 
 

Tabarru‟dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam 

firman Allah (al-Nisa 04) 

وُ  ....   .....  فَِ ْا ِ ْبَ  لَُلْم َ ْ  َ ْ ٍا ّأْ هُ  َْ ل ً  َُللُ

"… Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) 

pemberian itu… 

 

Ayat diatas, menurut Jumhur ulama, menunjukkan (hukum) 

anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, 

Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta 

untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang 

memerlukan.
232
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Wahbah al-Zuhailli kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan 

lagi bahwa asuransi “ta‟wuni” tolong menolong dibolehkan menurut 

syari‟ah Islam, karena hal itu termasuk akad tabarru‟ dan sebagai 

bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Pasalnya, setiap peserta 

membayar kepesertaannya (premi) secara sukarela untuk meringankan 

dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang 

peserta asuransi.
233

 

3. Konsep Taka >ful Dalam Asuransi Syari’ah )Tolong Menolong) 

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah 

taka>ful. Kata taka >ful berasal dari taka >fala-yatakafalu yang berarti 

menjamin atau saling menaggung. Mohd. Ma'sum Billah memaknakan 

taka >ful dengan "mutual guarantee provid by a group of people living in 

the same society againts a defined risk or catastrophe befalling one's 

life, property or any form of valuable things". (jaminan bersama yang 

disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu 

lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa 

seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga.
234

 

Sedangkan menurut Syakir Sula mengartikan taka >ful dalam 

pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama 

orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung 
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atas resiko yang lainnya.
235

 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, 

digunakan istilah al-taka >ful al-ijtima'i atau solidaritas yang diartikan 

sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, 

memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan anggota 

masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai 

penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah keberuntungan 

orang lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim "Orang-orang 

yang beriman bagaikan cebuah bangunan, antara satu bagian dengan 

bagian lainnya saling menguatkan, sehingga melahirkan suatu kekuatan 

yang besar" dan HR. Bukhari Muslim lainnya "Perumpamaan orang-

orang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh 

manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan, maka 

seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasakan kesakitan dan 

berjaga-jaga (agar tidak berjangkit pada anggota yang lain)".
236

 

Istilah lain asuransi syari‟ah juga dikenal dengan nama taka >ful. 

Kata taka >ful berasal dari taka >fala yataka >falu, yang secara etimologis 

berarti menjamin atau saling menanggung. Taka >ful dalam pengertian 

muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara 

satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. 

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam 
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kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru‟, 

dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung 

resiko.
237

 

Konsep taka >ful yang merupakan dasar dari asuransi syari‟ah 

ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu : (1) saling bertanggung 

jawab, (2) saling bekerja sama dan tolong menolong, (3) saling 

melindungi. 

1. Saling bertanggung jawab 

Premi ta‟a>wun atau dana tabarru‟yang terkumpul, merupakan 

uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta 

kembali, tetapi tujuannya untuk tolong menolong. Sejumlah premi 

yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi 

pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta Asuransi 

taka >ful memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan 

menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. 

2. Saling bekerja sama dan tolong menolong 

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-

menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing 

mengeluarkan dana tabarru‟atau dana kebijakan (derma) yang 

ditujukan untuk menangung resiko. 

                                                           
237

 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari‟ah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 26-33. 



 

 

200 

 

Asuransi syari‟ah yang berdasarkan konsep tolong-menolong 

dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua pesrta dalam suatu 

keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko 

keuangan yang terjadi diantara mereka.
238

 

3. Saling melindungi 

Asuransi taka >ful menggunakan prinsip saling melindungi 

dalam keadaan kesusahan. Peserta asuransi taka >ful akan berperan 

sebagai perlindung bagi peserta yang lain yang mengalami 

gangguan keselamatan barupa musibah yang dideritanya.
239

 Dasar 

bijakan taka >ful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia 

yang Islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk 

menaggung bersama diantara mereka atas resiko yang diakibatkan 

musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, 

kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. 

Dasar pijakan taka >ful dalam asuransi mewujudkan hubungan 

manusia yang Islami di anatara pesertanya yang sepakat untuk 

menanggung bersama di antara mereka, atas resiko yang diakibatkan 

musibah yang diderita oleh peserta sebagai akabat dari kebakaran, 

kecelakaan, kehilangan, sakit dan sebagainya. Semangat asuransi 

taka >ful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa 
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persaudaraan di antara peserta. Persaudaraan ini meliputi dua bentuk: 

persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan (ukhwah Islamiyah) dan 

persaudarran atas dasar kesamaan derajat manusia (ukhwah 

insaniyah).
240

 

4. Aqd (akad) pada Asuransi Syari’ah 

Lafad akad berasal dari lafal Arab al-„aqd yang berarti perikatan, 

perjanjian dan pemufakatan al-ittifaq. Secara terminology fiqih, akad 

didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) 

dan qa >bul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak 

syari‟ah yang bepengaruh pada obyek perikatan”.241
 Dalam teori 

hukum kontrak secara syari‟ah (nazarriyahti al-„aqd), setiap terjadi 

transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, 

kontraknya sah, kedua, kontraknya fasad dan ketiga, aqd}nya batal. 

Untuk melihat kontraknya itu jatuhnya kemana, maka perlu 

diperhatikan instrument mana dari akad yang dipakai dan bagaimana 

aplikasinya.
242

 

Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan shara‟, suatu akad 

merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa 

pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak 

atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya 
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tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak 

masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan 

para pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qa >bul. Ijab 

adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, 

yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. 

Sedangkan, qa >bul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang 

menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Apabila ijab dan 

qa>bul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara‟, 

maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan 

qa>bul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati 

itu.
243

  

Sementara itu pada asuransi syari‟ah, akad yang melandasinya 

bukan akad jual-beli („aqd tabaduli), atau akad mu‟awad }ah 

sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Tetapi, yang 

melandasi akad tolong-menolong („aqd taka >fuli) dengan menciptakan 

instrument baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad 

tabarru’ “hiba >h”. 

Pertama : ketentuan umum 

a. Asuransi syari‟ah (ta‟mi >n taka >ful, tad }amun) adalah usaha saling 

melindung dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak 

melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru‟yang 
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memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari‟ah. 

b. Akad yang sesuai dengan syari‟ah yang dimaksud pada poin (1) 

adalah yang tidak mengandung garar “penipuan”, maysir 

“perjudian”, riba (bunga), zulmu “penganiyaan”, riswah “suap”, 

barang haram dan maksiat. 

c. Akad tabarru‟ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan 

tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan 

komersial. 

d. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana 

kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

e. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan 

asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

Kedua : akad dalam Asuaransi 

a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas 

akad tija >rah dan tabarru‟. 

b. Akad tija >rah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mud }a>rabah, 

sedangkan akad tabarru‟adalah hiba>h. 

c. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan: 

- Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. 

- Cara dan waktu pembayaran premi. 
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- Jenis akad tija >rah dan atau akad tabarru‟ serta syarat-syarat 

yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad. 

Ketiga : kedudukan setiap pihak dalam akad tija >rah dan tabarru’. 

a. Dalam akad tija >rah (mud }a >rabah), perusahaan bertindak sebagai 

mud }arib “pengelola” dan peserta bertindak sebagai s }ahib al-mal 

“pemegang polis”. 

b. Dalam akad tabarru‟ atau dana hiba>h, peserta memberikan hiba >h 

yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena 

musibah. Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola dana hiba >h.  

Keempat : ketentuan dalam akad tija >rah dan tabarru’. 

a. Jenis akad tija >rah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru‟ bila 

pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya 

sehingga menggugurkan kewajiaban pihak yang belum menunaikan 

kewajiabnnya. 

b. Jenis akad tabarru‟ tidak dapat diuabh menjadi jenis akad tija >rah. 

Kelima : jenis asuransi dan akadnya 

a. Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian 

dan asuransi jiwa. 

b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah 

mud }a >rabah dan hiba>h. 

Keenam : premi 
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a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tija >rah dan jenis akad 

taba >rru‟. 

b. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat 

menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan table 

morbiditas untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak 

memasukkan unsure riba> dalam perhitungannya.
244

 

5. Dasar Hukum Asuransi Syari’ah 

Dasar hukum asuransi syari‟ah adalah sumber dari pengambilan 

hukum praktik asuransi syari‟ah. Karena sejak awal asuransi syari‟ah 

dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan 

pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur‟an dan al-

Sunnah, serta pendapat ulama atau fuqha >‟ yang tertuang dalam karya-

karyanya. 

 Al-Qur‟ah 

Ayat al-Qur‟an yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara 

lain adalah perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan 

bekerjasama Surat al-Maidah ayat 2 ; 

ل  ل      لَ      ل     ل ِ    ل   ,  ل      

ل  ب  ,    ه ي   َ ه ش  

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam 
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perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.245
 

 

Ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar 

sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik 

kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk 

menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial 

(tabarru‟). Adapun ayat yang lain yang menjadi dasar berasuransi 

syari‟ah adalah surat al-Baqarah ayat 185 : 

لسر  يسر  يري ب   يري ه ب  

Artinya : “… Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu…”.246
 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu 

yang dikehendaki oleh Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah 

sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Nya. Maka manusia dituntut 

oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam 

menjalankan bisnis. 

 al-Sunnah 

al-Sunnah merupakan sumber syari‟ah Islam yang kedua. al-

Sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan 

ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai 

dengan teladan Nabi dan para sahabat, dengan tuntunan al-Qur‟an. 
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رير  ضل ه   ق   ت :    بل  زي فر رأ      ت    قلل

ل ص   َ ل   ل    فل بط  ف خلص     ح   أ خر  بحجر ف ل

ل  , ل    ق رأ   ي   قضل  ي  ي  غَر أ ي  ج  َ . ف ضل أ

(      ) 
 

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: 
Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, 

kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke 

wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian 

wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. 

Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut 

mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah 

saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari 

pembunuhan terhadap janin tersebut dengan 

pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, 

dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut 

dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh 

aqilahnya (kerabat dari orang tua lakilaki)”. (HR. 

Bukhari).
247

 

 

Hadits tentang menghindari resiko yang berkaitan dengan 

asuransi syari‟ah adalah : 

رير  ضل ه       ؤ كرب :    ب     س     

لل     ل  س ه   كرب ي   ي     َسر   ل       ُ  

ي   أخر  ُ ي فل   س)يَسر ه     ) 

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad 
bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan 

duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan 

menghilangkan kesulitanya pada hari kiamat. 

Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, 

maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di 

dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim).
248
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Hadist diatas menjelaskan bahwa sesama orang Islam bersaudara  

ibarat satu bangunan, begitu juga pada asuransi taka >ful ibarat suatu 

bangunan  dimana satu dengan yang lain saling mengokohkan. Apabila 

satu mendapat  musibah maka yang lain pun ikut merasakan dan saling 

membantu dengan adanya dana tabarru‟. 

 

6. Asal Mula Asuransi Syari’ah 

Dalam ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak 

zaman Rasulullah saw. Cikal-bakal konsep asuransi syari‟ah menurut 

sebagian ulama adalah al-diyd `alā al-`āqilah. Al-`āqilah adalah 

kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Jika salah seorang 

anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan 

dibayar uang darah (al-diyd) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat 

dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal 

dengan al-`āqilah. Ibnu Hajar al-„Asqalani dalam kitabnya Fath al-

Bārī, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada 

perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem `āqilah 

disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam.
249

 

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi 

Yusuf As, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun 
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tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 

tujuh tahun panen yang melimpah dan diikuti dengan masa tujuh tahun 

paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf 

AS, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 

masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf AS, ini diikuti oleh 

Raja Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik.
250

 

Menurut Muhsin Khan, ide pokok dari al-`āqilah berasal dari suku 

Arab yang pada zaman dulu harus selalu siap untuk melakukan 

kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris 

korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan 

premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar 

berdasarkan al-`āqilah sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik 

asuransi sekarang, karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial 

untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang 

korban.
251

 Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena 

sudah ada sejak zaman rasulullah yang di sebut dengan al-`āqilah, yaitu 

kebiasaan suku arab sejak zaman dahulu bahwa jika ada salah satu 

anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain , pewaris 

korban akan di bayar sejumlah uang darah diyat sebagai kompensasi 

oleh saudara terdekat dari pembunuh yang disebut al-`āqilah.
252
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Praktik al-`āqilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama 

dengan praktik asuransi pada saat ini, di mana sekelompok orang 

membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. 

Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggungan ini, ada pasal 

khusus dalam konstitusi Madinah yang memuat semangat untuk saling 

menanggung bersama, yaitu pasal 3 yang isinya sebagai berikut "Orang 

Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan 

perdagangan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang 

darah di antara mereka.
253

 

Perkembangan praktik agitalh yang sama dengan praktik asuransi 

ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai 

diterapkan dalam bidang perniagaan. Sering disebutkan dalam beberapa 

buku yang membahas mengenai sejarah asuransi, bahwa asuransi 

pertama kali dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada 

abad ke-14. Namun, sebenamya sebelum abad ke 14 asuransi telah 

dilakukan oleh orang-orang arab sebelum datangnya Islam yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang arab yang mahir dalam 

bidang perdagangan telah melakukan perdagangan ke negara-negara 

lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya 

ini mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem 
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bunga dan riba>. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri telah 

melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan di Mekkah.
254

 

7. Rukun dan Syarat Asuransi Syari’ah 

Menurut Mad}hab Hanafi, rukun kafa <lah (asuransi) hanya ada satu, 

yaitu ijab dan qa >bul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan 

syarat kafa <lah (asuransi) adalah sebagai berikut: 

 Kafil (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah 

baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan 

dilakukan dengan kehendaknya sendiri. 

 Makful lah (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang 

berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan 

dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal 

tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. 

 Makful ‟anhu, adalah orang yang berutang. 

 Makful bih (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar 

dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun 

akan tetap.
255

 

Menurut Muhammad Abduh, akad yang mirip dengan asuransi 

adalah akad mud }a >rabah. Dimana asuransi merupakan akad muamalah 

                                                           
254

 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam  jilid 4, tth Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta : 

Dana Bhakti Wakaf, I996), 44. 
255

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 191. 



 

 

212 

 

yang ada dalam hukum Islam. Untuk menjelaskan rukun dan syarat ada 

dalam mud }a >rabah. Adapun rukun dan syarat yang dimaksud adalah: 

1. Modal. 

Modal usaha yang diberikan berupa uang tunai, tetapi bukan 

hanya uang tunai saja, dari emas dan perak juga bisa dijadikan 

syarat sebagian ulama‟. Karena masa sekarang kesulitan dengan 

emas ataupun perak, namun bisa dengan uang kertas atau kertas 

berharga lainnya.  

Modal harus diketahui secara pasti dan jelas. Sehingga dalam 

menentukan keuntungan yang akan diperoleh dari usaha dapat 

diketahui wujudnya pada saat terjadi perjanjian.
256

 

2. Pemiliki Modal dan Pengelola. 

Pemilik modal disebut s }a >hib al-mal, sedangkan yang 

melakukan pekerjaan atau pengelola modal disebut mud }arib. 

Mud }arib berperan sebagai pemegang amanah dalam melaksanakan 

usaha. Mud }arib pun dapat sebagai agen dengan kuasanya ia dapat 

bekerjasama dengan orang lain untuk perdagangan dan keuntungan 

untuk dibagi dua.
257

 Adapun syarat pemilik modal dan pengelola 

yaitu: 

a. Ba >lig; keduanya sudah dikatakan balig bila sudah dapat 

membedakan mana yang baik dan yang buruk. 
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b. Berakal, yaitu seorang yang berfikir logis sehingga pemilik 

modal menempatkan sebagian hartanya dengan pertimbangan 

bahwa pengelola modal mampu mengembangkan modal yang 

ada. 

c. Atas kerelaan sendiri dimana setiap pihak yang melakukan 

transaksi tidak merasa dipaksa.
258

 

 

 

3. Pekerjaan. 

Dalam pekerjaan mensyaratkan berupa perdagangan. Pelaku 

niaga diberi kebebasan melakukan perniagaan tanpa dibatasi waktu. 

Apabila mereka sepakat untuk persyaratan tertentu untuk menjamin 

keuntungan dan mempertinggi produktifitas, maka tidaklah salah 

asalkan persyaratan itu sesuai dengan ketentuan syari‟ah.259
 

4. Keuntungan 

Dalam keuntungan disyaratkan khusus dua orang untuk 

bekerjasama dan dijelaskan secara rinci. Prosentase keuntungan 

yang akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola harus 

dijelaskan dan ditentukan misalnya sepertiga atau satu perdua. 
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Persentase keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak.
260

 

8. Manfaat Asuransi Syari’ah 

Dengan berbagai macam asuransi yang berkembang, kita harus 

memanfaatkan asuransi tersebut karena asuransi bermanfaat untuk 

peserta menurut Warkum Sumitro, manfaat asuransi tersebut antara 

lain: 

1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi 

peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang, baik masa sekarang maupun mendatang.  

2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu- 

waktu peserta dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. 

3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu–waktu mendapatkan 

musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya, tersedia dana 

untuk menanggulanginya. 

4. Jika dalam masa tertanggung peserta masih hidup dia akan 

memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah berkumpul 

beserta keuntungan dan kelebihannya. 

5. Bank- bank Islam di Indonesia menyediakan asuransi sebagai mitra 

usaha untuk perlindungan terhadap berbagai asset dan pembiayaan-

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
261
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9. Prinsip-Prinsip Asuransi Syari’ah 

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari‟ah tidaklah jauh 

berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam 

secara komprehensif dan bersifat major, hal ini disebabkan karena 

kajian asuransi Islam merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam.
262

 

Sebuah bangunan haruslah mempunyai pondasi dan prinsip dasar yang 

kuat agar tegak dan kokoh begitu juga dengan asuransi syari‟ah, harus 

dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh.  

 

Dalam hal ini prinsip dasar asuransi syari‟ah ada banyak 

macamnya yaitu; 

1. Tauhid (unity) 

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syari‟ah. 

Karena pada haekekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya 

dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, 

tidak terkecuali dalam bermuamalah (baca ; berasuransi syari‟ah). 

Artinya bahwa niatan dasar ketika berasuransi syari‟ah haruslah 

berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah 

SWT. Sebagai contoh dilihat dari sisi perusahaan, asas yang 

digunakan dalam berasuransi syari‟ah bukanlah semata-mata 
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meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang 

cenderung pada syari‟ah.  

Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai syari‟ah dalam dunia asuransi. 

Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi syari‟ah adalah bertujuan 

untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang 

berlandaskan asas syari‟ah, dan bukan semata-mata mencari 

perlindungan apabila terjadi musibah. Dengan demikian, maka 

nilai tauhid dapat diimplimentasikan pada industri asuransi 

syari‟ah. 

 

 

2. Saling bertanggung jawab 

Dimana setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang 

dilakukan dan implikasinya untuk kehidupan dunia dan 

sesudahnya. Konsep pertanggung jawaban tersebut dapat di 

interpretasikan secara luas baik seseorang melakukan tugas dan 

kewajibannya.
263

 

3. Keadilan (justice) 

Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam  

pengimplementasian asuransi syari‟ah adalah prinsip keadilan. 
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Artinya bahwa asuransi syari‟ah harus benar-benar bersikap adil, 

khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan 

nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi 

syari'ah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. 

Asuransi syari‟ah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal 

yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.  

Prinsip keadilan ini merupakan nilai yang sangat penting 

dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan 

nilai yang secara inhern melekat dalam fitrah manusia, hal ini 

berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan 

energi untuk berbuat adil dalam aspek kehidupannya. 

Terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat 

dengan akad asuransi. Keadilan dalam menempatkan hak dan 

kewajiban antara anggota dan perusahaan asuransi juga profit yang 

dihasilkan perusahaan dari hasil investasi.
264

 

4. Al-Ta`wun (tolong-menolong).  

Prinsip keempat yang menjadi landasan etika dalam mu‟malah 

secara Islami adalah ta‟wun. Ta‟wun merupakan salah satu prinsip 

utama dalam interaksi mu‟malah. Bahkan ta`wun dapat menjadi 

fondasi dalam membangun sistem masyarakat, yang kaya 

memperhatikan yang miskin dalam hal kebutuhan financial, dan 
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yang miskin membantu orang kaya dalam hal tenaga atau yang 

lainnya. Ta`wun merupakan inti dari konsep taka >ful, dimana antar 

satu peserta dengan perserta lainnya saling menanggung risiko, 

yakni , melalui mekanisme dana tabarru‟dengan akad yang benar 

yaitu „Aqd Taka >fulli atau „Aqd tabarru‟. Taka >ful dapat menjadi 

solusi agar masyarakat lepas dari kemiskinan, karena perhatian 

orang-orang yang kaya terhadap yang miskin telah diatur dalam 

syari‟ah. Janganlah kekayaan itu hanya berputar di sekitar orang-

orang kaya saja, di sekitar para konglomerat saja.
265

 

5. Al-Amanah (tepercaya/jujur).  

Menurut Yusuf al-Qaradawi, di antara nilai transaksi yang 

terpenting dalam bisnis adalah al-amanah atau kejujuran. Ia 

merupakan puncak moralitas iman dan karateristik yang paling 

menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran 

merupakan karateristik para Nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan 

agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan 

berjalan dengan baik.  

6. Al-Rida (suka sama suka). 

 Dalam al-Qur‟an Allah berfirman, “hai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
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antara kamu”. Menurut Abul A‟la al-Maududi, ayat tersebut telah 

menetapkan dua perkara sebagai syarat sahnya suatu 

perdagangan.
266

 

7. Larangan melakukan riswah (sogok/suap).  

Larangan riswah atau „sogok‟ merupakan prinsip mu‟malah 

yang sangat berat dalam implementasinya. Hal ini disebabkan 

risywah sudah hampir menjadi kultur dalam masyarakat korupsi.
267

 

8. Al-Mas }lahah (kemas}lahatan).  

Menurut Ibnu al-Qayyim, basis syariat adalah hikmah dan 

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemas }lahatan ini 

terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan, dan 

kebijaksanaan. Apa pun yang mengubah keadilan menjadi 

penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi 

kesengsaraan, dan hikmah menjadi kebodohan tidak ada 

hubungannya dengan syari‟ah.268
 

10. Jenis-jenis Asuransi Syari’ah 

Asuransi ada banyak jenisnya, akan tetapi secara garis besar 

asuransi dibedakan dalam dua jenis:  

1. Asuransi Syari’ah Keluarga (Asuransi Jiwa). 
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Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia 

merupakan qad }a dan qad }ar Allah SWT. Namun, manusia (muslim) 

wajib berikhtiar memperkecil resiko yang timbul. Salah satu 

caranya adalah dengan menabung. Tetapi, upaya tersebut seringkali 

tidak memadai, karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang 

diperkirakan. 

Taka >ful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (wa ta‟wanu „ala birr 

wa taqwa) serta perlindungan (al-ta‟mi >n), menjadikan semua 

peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama 

lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang masih 

dipertanyakan, yaitu garar, maisir dan riba>.269
  

Asuransi keluarga adalah asuransi yang memberikan 

perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan 

atas diri asuransi. Dalam musibah kematian yang akan menerima 

santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluaga atau ahli 

warisnya. atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak 

punya ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak 

mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang 

mengalami musibah/masih hidup.  Adapun jenis asuransi syari‟ah 

keluarga (asuransi jiwa) dibagi dua macam, sebagai berikut :  
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a. Asuransi syari‟ah dengan unsur tabungan antara lain asuransi 

syari‟ah berencana atau dana investasi, asuransi syari‟ah dana 

haji, asuransi pendidikan atau dana siswa.  

b. Asuransi syari‟ah tanpa unsur tabungan antara lain asuransi 

syari‟ah berjangka, asuransi syari‟ah majlis taklim, asuransi 

syari‟ah khyr keluarga, asuransi syari‟ah pembiayaan, 

asuransi syari‟ah kecelakaan diri, asuransi syari‟ah wisata dan 

perjalanan, Asuransi syari‟ah kecelakaan siswa, Asuransi 

syari‟ah perjalanan haji dan umroh.  

2. Asuransi Syari’ah Umum (Asuransi Umum)  

Asuransi umum adalah asuransi yang memberi perlindungan 

dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik 

peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor atau bangunan 

pabrik. 

Adapun jenis asuransi syari‟ah yang bersifat umum antara 

lain asuransi syari‟ah kebakaran, asuransi syari‟ah kendaraan 

bermotor, asuransi syari‟ah risiko pembangunan, asuransi syari‟ah 

pengangkutan barang, asuransi syari‟ah risiko mesin.
270

 

11. Pengelolaan Dana Asuransi Syari’ah (Premi) 

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad 

mud }a >rabah, mud }a >rabah musya >rakah, atau wakalah bil ujrah. Pada 
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akad mud }a >rabah, keuntungan perusahaan asuransi syari‟ah diperoleh 

dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para 

peserta asuransi syari‟ah berkedudukan sebagai pemilik modal dan 

perusahaan asuransi syari‟ah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan 

modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi 

antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah 

disepakati. Pada akad mud }a >rabah musya >rakah, perusahaan asuransi 

bertindak sebagai mud }arib yang menyertakan modal atau dananya 

dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta 

berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari 

investasi. Sedangkan pada akad wakalah bil ujrah, perusahaan berhak 

mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan 

kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya. Dalam hal kegiatan 

administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, 

pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.  

Sistem operasional asuransi syari‟ah (taka >ful) adalah saling 

bertanggung jawab, bantu membantu, saling melindungi antara para 

pesertanya. Perusahaan asuransi syari‟ah diberi kepercayaan atau 

„amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan 

dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang 

mengalami musibah sesuai akta perjanjian.
271
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Sedangkan keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian 

keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip 

mud }a >rabah (sistem bagi hasil). Para peserta taka >ful berkedudukan 

sebagai pemilik modal (s }a >hil al- mal) dan perusahaan taka >ful berfungsi 

sebagai pemegang amanah (mud }arib). Keuntungan yang diperoleh dari 

pengembangan Dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan 

sesuai dengan ketentuan (nisba >h) yang telah disepakati.
272

 

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua 

sistem yaitu: 

1. Sistem pada produk saving „tabungan‟ (pada unsur tabungan). 

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara 

teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan 

tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan 

menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap 

premi yang dibayarkan oleh peserta. Akan dipisah dalam dua 

rekening yang berbeda. 

d. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik 

peserta, yang dibayarkan bila : 

 Perjanjian berakhir. 

 Peserta mengundurkan diri. 

 Peserta meninggal dunia. 
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e. Rekening tabarru‟ yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah 

diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan 

saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila : 

 Peserta meninggal dunia. 

 Perjanjian telah berakhir. 

2. Sistem pada produk non saving “tidak ada tabungan”. 

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan 

dalam rekening tabarru‟ perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang 

telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk 

tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila: 

 Peserta meninggal dunia. 

 Perjanjian teleh berakhir (jika ada surplus Dana).
273

 

Kumpulan Dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan 

syari'at Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan 

beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara 

peserta dan perusahaan menurut prinsip mud }a >rabah dalam suatu 

perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara 

perusahaan (taka >ful) dan peserta. 

Sebagaimana dalam mekanisme pengelolaan dana bahwa dana 

yang dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad mud }a >rabah (bagi 

hasil) antara mud }arib (pengelola) dan s }a >hib al-mal (peserta). 
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Kumpulan dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syari‟ah 

ke bank syari‟ah maupun ke investasi syari'ah lainnya, lalu 

dikurangi biaya-biaya operasional (seperti klaim, reasuransi, komisi 

broker, dll). Selanjutnya surplus (profit) dilakukan bagi hasil antara 

mud }arib.
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BAB III 

KAJIAN ETNOGRAFI DAN PENJAMINAN SOSIAL TERHADAP 

TRADISI MBECEK DI MASYARAKAT  

KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Konsep Tradisi Mbecek Di Masyarakat Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

Kekentalan masyarakat pedesaan Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo terkenal dengan akan adanya tradisi sumbang-menyumbang atau 

yang lebih dikenal dengan tradisi mbecek dalam setiap acara adat istiadat 

baik suka maupun duka. Kegiatan sumbang-menyumbang merupakan 

kegiatan yang timbul dari prinsip timbal balik sebagai upaya untuk guyub-

guyub serta kerukunan kepada kerabat, saudara, tetangga dan teman-

teman. Juga sebagai simbol pemberian petolongan ketika di antara salah 

satu anggota masyarakat mengalami musibah tetangga, kerabat dan lain-

lainnya. Pemberian makna mbecek ini memberikan arti yang beragam 

antara lain sebagai nilai-nilai investasi untuk menanggulangi musibah 

ataupun kemalangan yang akan datang. Ungkapan ini, merupakan bentuk 

asuransi sosial yang berbentuk sederhana yang dilakukan oleh orang-orang 

dahulu sebagai media dan menjaga tali silaturahmi. 

Sudah menjadi tradisi di pedesaan masyarakat Kecamatan Ngrayun  

seseorang mempunyai gawe mantu (perkawinan) atau sunatan (khitan), 

pasti ada tradisi mbecek. Mbecek adalah mendatangi orang yang punya 
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gawe (hajatan) dengan membawa sejumlah barang bawaan dan sejumlah 

uang. Barang-barang yang dibawa biasanya berupa barang gawan untuk 

kebutuhan dapur seperti beras, mie, gula, minyak goreng, bawang merah, 

bawang putih, pisang, kopi dan berbagai kebutuhan pokok lain.  Biasanya 

barang bawaan tersebut dimasukkan ke dalam tas anyam, rinjing, sak, atau 

bekas kantong terigu. 

Selain barang gawan, orang yang mbecek juga membawa uang. Begitu 

datang di rumah orang yang punya gawe, biasanya ada petugas yang 

menulis jumlah uang dan menyediakan amplop serta mencatat jumlah 

uang yang diberikan oleh yang yang mbecek juga ditulis. Nama dan alamat 

orang yang mbecek juga ditulis dengan lengkap. Kecuali, pada saat 

sumbang-menyubang pada tradisi ketika sanak saudara terdengar berita 

duka. 

Tidak hanya itu, barang-barang gawan juga dicatat dengan lengkap. 

Beras harus ditakar kembali berapa liter atau berapa kilo serta barang-

barang gawan  lainnya harus dihitung  jumlah atau beratnya. Lalu ditulis 

di buku yang telah disedikan. Buku itu nantinya akan akan menjadi buku 

hutang bagi sebagian masyarakat untuk orang yang punya gawe. Karena, 

kelak jika orang yang mbecek punya gawe, barang dan uang itu harus 

dikembalikan persis sama jumlahnya. 

Setelah menyerahkan uang dan barang gawan, orang yang mbecek 

dipersilakan duduk. Di hadapannya, sudah disediakan aneka suguhan 
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seperti ranginang,  wajik, jadah, pisang,  kembang goyang atau sarang 

tawon, dan lain-lain. Selain itu, juga disuguhi makan dan minum sesuai 

dengan kemampuan orang yang punya gawe.  

Sesuai dengan prinsip timbal balik yang menekankan pada hubungan 

saling membalas budi, maka dalam kegiatan menyumbang ini juga terjadi 

mekanisme timbal balik, misalnya saja seseorang memberikan sumbangan 

kepada saudara atau tetangganya yang mempunyai gawe (hajat), maka 

dilain hari ketika seseorang tersebut mempunyai hajat, merupakan 

kewajiban bagi pihak yang sebelumnya menerima sumbangan untuk 

mengembalikan sumbangan tersebut. Sesuai dengan prinsip timbal balik, 

maka sumbangan yang akan diberikan disesuaikan dengan sumbangan 

yang sebelumnya pernah diterima. Ketika barang ”gawan” tidak kembali 

atau buku catat-catatannya hilang bisa juga lupa sehingga nilai dari timbal 

balik tidak sesuai maka sebagian masyarakat Ngrayun mereka 

mengikhlaskannya akan tetapi ada sebagian besar masyarakat Ngrayun 

mengembalikannya sebagai balas budi dan menjaga norma-norma adat 

istiadat setempat. Sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur adanya 

keharusan untuk mengembalikan gawan dalam hajatan. Ada beberapa 

sebagian yang melakukan tindakan masyarakat bahwa ketika ada yang 

menyumbang kemudian di catat, ketika penyumbang tersebut memiliki 

hajatan tetapi pengembaliannya tidak sama dengan apa yang 

disumbangkan dalam hal ini nilai barang sumbangannya lebih rendah, 
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Pastinya kecewa dan mendapatkan sanksi sosial berupa penggunjingan, 

pengacuhan atau pengucilan dari masyarakat. 

B. Deskripsi Geografis Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Kecamatan Ngrayun yang mempunyai luas wilayah 184,76 km² 

merupakan Kecamatan yang terletak di ujung selatan Kabupaten 

Ponorogo. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Trenggalek di bagian timur dan selatan, sementara di bagian utara 

berbatasan dengan Kecamatan Bungkal dan di sebelah barat dengan 

Kecamatan Slahung. Meskipun luas wilayahnya cukup besar namun 

sebagian besar (50,75 %) merupakan daerah hutan negara. Berikut ini 

merupakan letak geografis Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo : 

 

Dilihat menurut topografinya, Kecamatan Ngrayun berada pada 

daerah dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas 

permukaan laut. Di Kecamatan yang berhawa sejuk ini tercatat memiliki 
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jumlah hari hujan mencapai 139 hari pada tahun 2014. Jumlah curah hujan 

terbesar terjadi pada bulan januari yang mencapai 403 mm
2
.
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Desa terluas adalah Desa Baosan Kidul yang mempunyai luas wilayah 

mencapai 25,62 km
2
 atau 13,87 % dari total wilayah Kecamatan Ngrayun. 

Sedangkan wilayah terkecil adalah Desa Binade dengan total luas wilayah 

7,23 km
2
 atau 3,91 % dari keseluruhan wilayah Kecamatan Ngrayun. Pusat 

pemerintahan tingkat Kecamatan berada di Desa Ngrayun yang berjarak 

sekitar 30 km
2
 dari ibukota Kabupaten. Desa yang letaknya paling jauh 

adalah Desa Wonodadi dengan jarak 17,6 km
2
 dari ibu kota Kecamatan.
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C. Pemerintahan Masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 
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Unit pemerintahan daerah di bawah kabupaten secara langsung adalah 

Kecamatan. Sedangkan Kecamatan terbagi habis ke dalam desa/ 

kelurahan. Kecamatan Ngrayun terbagi menjadi 11 desa, 40 dusun, 145 

Rukun Warga (RW) dan 426 Rukun Tetangga (RT). 

Pembagian Wilayah Administratif Ngrayun 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber daya manusia di tingkat desa yang merupakan ujung tombak 

pelayanan merupakan, memegang peranan penting dalam mewujudkan 

pelayanan primer bagi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

perangkat desa diharapkan semakin baik pula pelayanan yang akan 

diberikan.  

Jumlah total perangkat di desa sebanyak 325 orang yang terdiri dari 

11 kepala desa, 11 sekertaris desa, 51 kaur, 40 kasun, 66 staf desa, 40 

jogoboyo, 30 jogowaluyo, 33 modin dan 43 kabayan. Dari keseluruhan 

perangkat hanya 1,23 % yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil 

(PNS) yaitu  mereka yang menjabat sebagai sekertaris desa di Desa 

11 Desa 

40 Dusun 

145 Rukun Warga 

462 Rukun 

Tetangga 
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Baosan Kidul, Desa Sendang, Desa Selur dan Desa Cepoko. Bila dilihat 

berdasatrkan pendidikan, ternyata sebagian besar perangkat Desa (89,85 

%) telah berpendidikan SLTA sederajat dan sudah tidak ada lagi perangkat 

desa yang berpendidikan SD sederajat.
277

 

D. Tingkat Populasi Pada Masyarakat Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo. 

Menurut hasil Registrasi Penduduk Tahun 2014 jumlah penduduk 

Kecamatan Ngrayun berjumlah 63.579 jiwa yang terdiri dari 31.965 laki-

laki dan 31.614 perempuan. 

Jumalah Penduduk Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo  

Tahun 2014. 

No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Baosan Kidul  3.494 3.513 7.007 

2 Wonodadi 2.286 2.283 4.569 

3 Sendang 1.927 1.869 3.796 

4 Mrayan 3,666 3.636 7.302 

5 Binade 1.460 1.463 2.923 

6 Baosan Lor 4.032 3,983 8.015 

7 Ngrayun 3.897 3.968 7.865 

8 Temon 1.878 1.749 3.627 

9 Selur 3.572 3.494 7.066 

10 Cepoko 3.274 3.238 6.512 

11 Gedangan 2.479 2.418 4.267 

Total 31.965 31.614 63.579 

 

Sex Ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 

penduduk perempuan di Kecamatan Ngrayun adalah 101,11, yang berarti 
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secara rata-rata pada setiap 100 pendduduk perempuan terdapat 101 

penduduk laki-laki. 

Di antara 11 desa yang ada, desa baosan klor mempunyai penduduk 

yang terbanyak yaitu 8.015 jiwa atau sebesar 12,1 %, sedang desa Binade 

mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 2.923 jiwa atau sebesar 

4,60 % dari total penduduk klecamatan Ngrayun. 

Kepadatan penduduk Kecamatan Ngrayun pada tahun 2015 tercatat 

255 jiwa/km
2
.
 
Desa Wonodadi mempunyai kepadatan tertinggi yaitu 505 

jiwa/km
2 

, sedangkan Desa Temon merupakan desa yang paling jarang 

penduduknya yaitu 230 jiwa/km
2
.
 

Jumlah kepala keluarga yang tercatat pada Registrasi Penduduk 2014 

di Kecamatan Ngrayun sebanyak 18.023 kepala keluarga. Dengan 

demikian secara rata-rata setiap keluarga terdiri dari 3 orang anggota 

keluarga dengan mayoritas mata pencaharian penduduk di sektor 

pertanian. 

Menurut komposisinya, mayoritas penduduk Kecamatan Ngrayun 

berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 69,31 %. 

Sementara %tase penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua 

(65 tahun ke atas) masing-masing 21,26 % dan 9,43 %. Penduduk lanjut 

usia didominasi oleh penduduk perempuan. 
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Sesuai dengan kondisi geografisnya, mata pencaharian sebagian besar 

penduduk Kecamatan Ngrayun adalah di sektor pertanian yang mencapai 

90,88%.
278

 

E. Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo. 

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah memberikan 

berbagai fasilitas berupa Program Penanggulangan Kemiskinan, dimana 

rumah tangga sasarannya adalah masyarakat yang masuk dalam kategori 

mendekati miskin, miskin dan sangat miskin. Pada tahun 2014, jumlah 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) Raskin adalah 11.220 rumah tangga (79,81 

%), jumlah RTS Jamkesmas 10.821 rumahtangga (76,97 %), RTS PKH 

2.765 rumahtangga (19,67 %) dan jumlah RTS BLSM adalah 8.834 rumah  

tangga (62,84 %) dari jumlah rumah tangga se-Kecamatan Ngrayun 

(14.059 rumah tangga).  

Hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang 

dilaksanakan pada tahun 2011 mencatat total Rumah Tangga Sasaran 

(RTS) sebanyak 11.220 rumah tangga. RTS terbanyak berada di wilayah 

Desa Baosan Kidul (1.402 rumah tangga), sementara yang paling sedikit 

adalah Desa Temon (584 rumah tangga).  
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Dari keseluruhan RTS tersebut, sebagian besar (36,98 %) termasuk 

kategori sangat miskin. Sementara yang termasuk kategori miskin 

sebanyak 32,62 %, kategori hampir miskin 14,01 % dan kategori rentan 

miskin sebesar 16,39 %. Berbagai upaya peningkatan taraf hidup 

masyarakat harus terus dilakukan agar mereka yang hampir miskin dan 

rentan miskin tidak menjadi miskin, serta jumlah rumah tangga yang 

miskin dan sangat miskin dapat berkurang.
279

 

F. Sumber Mata Pencarian Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

 Sesuai dengan mata pencaharian utama penduduk, Kecamatan 

Ngrayun merupakan daerah yang cukup potensial di sektor pertanian. Pada 

tahun 2014 wilayah ini yang mempunyai luas lahan pertanian 8.006 
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hektar, terdiri dari lahan sawah seluas 1.317 hektar dan lahan bukan sawah 

seluas 6,689 hektar. Sebagian besar lahan sawah yang ada yaitu 43,35 % 

masih belum memiliki jaringan irigasi. 

Komoditi tanaman padi palawija yang menjadi andalan Kecamatan 

Ngrayun adalah ubi kayu, padi dan jagung dengan total produksi tahun 

2014 masing-masing 97.605,9 ton ubi kayu, 15.742,1 ton padi dan 3.785 

ton jagung. Sebagian besar produksi ubi kayu ini digunakan sebagai bahan 

baku industri tepung tapioka. Sementara produk potensial dari sub sektor 

tanaman hortikultura dan perkebunan adalah pisang, kelapa, jahe dan 

kunyit.  

Keempat jenis komoditi tersebut selama tahun 2014 mengalami 

peningkatan produksi yang cukup signifikan dibanding tahun 2013. Untuk 

subsektor peternakan, ternak yang paling banyak dipelihara adalah 

kambing, ayam kampung dan sapi potong. Jumlah populasi ternak 

kambing, ayam kampong dan sapi tahun 2014 menurun disbanding tahun 

sebelumnya. Meningkatnya harga jual hewan ternak membuat peternak 

memilih untuk menjual ternaknya sehingga berpengaruh terhadap 

penurunan populasi.
280
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G. Hukum Adat Istiadat Seta Pemahaman Makna  Pada Tradisi Mbecek 

Pada Masyarakat Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Dari rasa sosial kemanusiaan dari kehidupan masyarakat 

menimbulkan adanya hubungan untuk kegiatan-kegiatan tolong menolong 

dan gotong royong. Dalam hal ini, aktivitas-aktivitas masyarakat 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang menjalankan sebuah 

tradisi yang diwarikan orang yang terdahulu dengan menyumbang pada 

acara hajatan (mantu, sunatan, jagong dan ngelayat) memiliki simbolis 

rasa memperkuat paseduluran (persaudaraan) antara kerabat, tetangga dan 

teman. Untuk tradisi yang berjalan di daerah pedesaan Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo memberikan rasa penjaminan sosial sebagai 

tabungan sosial serta memiliki dampak dan akibat yang memberatkan 

ketika harus terkena hukum timbal balik dari adat istiadat kebiasaan tradisi  

mbecek.  

Untuk tradisi yang berjalan di daerah Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo sudah menjadi hal yang umum dan wajib ketika adanya gawe 

(hajatan) para tamu membawa gawan sebagai bentuk solidaritas serta 

berpartisipasi untuk sebagai media dan menjaga tali silaturahmi. Pada 

aktivitas-aktivitas ini memberikan dampak kepada masyarakat berupa 

penjaminan sosial yang memiliki nilai-nilai gotong royong untuk 

melaksanakan gawe (hajatan) yang membutuhkan biaya-biaya yang 

banyak sehingga dalam perkumpulan komunitas masyarakat setempat 
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memberikan sumbangan-menyumbang. Setelah ditelusuri, makna dari 

tradisi menyumbang ini ternyata memiliki nilai atau jaminan sosial 

tertentu bagi masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dapat dikatakan, 

tradisi menyumbang merupakan bentuk asuransi sosial yang paling 

sederhana dalam kehidupan. Masyarakat bersedia menyumbang, karena 

hal itu merupakan usaha untuk meminimalisir dan mendistribusikan beban 

kehidupan mereka, khususnya untuk meghadapi resiko dan ketidak pastian 

masa depan.
281

  

Akan tetapi, dalam hal ini terasa memberatkan ketika adanya kalangan 

masyarakat menengah kebawah ketika datang bulan-bulan untuk waktunya 

mantu (pernikahan). Yakni ketika dalam satu hari harus melakukan 

tindakan buwuh kepada saudara, kerabat dan teman secara bersama-

samaan pasti membutuhkan biaya-biaya untuk membeli barang gawan 

yang tidak sedikit untuk dikembalikan ketika mendapatkan tumpangan. 

Untuk itu dari perspektif sebagian kalangan masyarakat ini menimbulkan 

delima akibat tradisi mbecek ketika dilaksanakan kalangan masyarakat 

menengah kebawah akan terasa memberatkan ketika harus mbecek dalam 

waktu satu hari secara bersama-samaan apabila ditinggalkan maka akan 

menjadikan pergeseran rasa penjaminan sosial untuk memperkuat tali 

persaudaraan. 
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H. Pelaksanaan Dan Variasi Terhadap Tradisi Mbecek Pada Masyarakat 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Kekentalan masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang memiliki 

tradisi yang unik dalam setiap hajatan pada mantu (pernikahan), jagong 

(kelahiran bayi) maupun layat (kematian) memberikan sesuatu kepada 

orang lain pada waktu-waktu tertentu. Kegiatan tradisi ini disebut 

menyumbang. Dibeberapa daerah ternyata masih terdapat tradisi 

menyumbang pada momentum khusus dengan penyebutan yang dengan 

nama yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat di Ponorogo ada yang 

menyebutnya mbecek
282

, buwuh
283

, ewuh, dan ada pula yang menyamakan 

dengan istilah jagong. Mbecek adalah mendatangi orang yang punya gawe 

dengan membawa sejumlah barang gawan dan sejumlah uang. Tradisi 

menyumbang merupakan wujud solidaritas seorang anggota masyarakat 

terhadap saudara, tetangga, rekan kerja, atau anggota masyarakat lainnya 

yang sedang memiliki hajatan (perayaan). Bentuk dari menyumbang 

disini, dapat berupa materi (uang atau barang kebutuhan pokok) dan non-

materi (tenaga dan pikiran). Biasanya, disesuaikan dengan jenis undangan 

dan hajatan yang sedang berlangsung. Masyarakat sudah paham, bentuk 

sumbangan apa yang harus diberikan untuk hajatan tertentu. Ungkapan ini 

                                                           

282  Tradisi mbecek merupakan kebiasaan masyarakat Jawa setempat memberikan bantuan 

berupa bahan-bahan berupa makanan pokok atau uang kepada masyarakat yang mempunyai 

hajat. Baik dalam hal pernikahan, khitanan dan bahkan dalam kelahiran bayi.   
283Buwuh adalah uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai 

sumbangan suatu upacara atau pesta. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) ,182.   
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merupakan makna dari masyarakat Bambang Triyono,
284

 seperti kata yang 

dibawah ini : 

Kata bahasa buwuh yang lebih dikenal dan sangat akrab ditelinga 

masyarakat Ngrayun yang bertempat tinggal pinggiran kota Ponorogo 

dengan istilah mbecek atau bisa disebut juga “menyumbang” 
sumbang-menyumbang merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga 

masyarakat Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam rangka 

berpartisipasi dalam hajatan yang diselenggarakan oleh salah satu 

warga masyarakat setempat. Dalam aktivitas sumbang-menyumbang 

ada beberapa angapan masyarakat yang berbeda-beda dengan aktivitas 

tersebut, ada yang beranggapan bahwa dengan sumbang-menyumbang 

merupakan bentuk keikhlasan merupakan simbol “guyub-guyub” 
antara kerabat, saudara, tetangga dan teman. Ketika barang ”gawan” 
tidak kembali atau buku catat-catatannya hilang bisa juga lupa 

sehingga nilai dari timbal balik tidak sesuai maka sebagian 

masyarakat Ngrayun mereka mengikhlaskannya akan tetapi ada 

sebagian besar masyarakat Ngrayun mengembalikannya sebagai balas 

budi dan menjaga norma-norma adat istiadat setempat. Sebenarnya 

tidak ada aturan yang mengatur adanya keharusan untuk 

mengembalikan gawan dalam hajatan. Ada beberapa sebagian yang 

melakukan tindakan masyarakat bahwa ketika ada yang menyumbang 

kemudian di catat, ketika penyumbang tersebut memiliki hajatan 

tetapi pengembaliannya tidak sama dengan apa yang disumbangkan 

dalam hal ini nilai barang sumbangannya lebih rendah, Pastinya 

kecewa dan mendapatkan sanksi sosial berupa penggunjingan, 

pengacuhan atau pengucilan dari masyarakat. 

 

Menurut penulis, dari kata-kata diatas dapat menafsirkan tentang 

kekentalan masyarakat pedesaan Kecamatan Ngrayun, Kabupaten 

Ponorogo terkenal dengan akan adanya tradisi sumbang-menyumbang 

dalam acara adat istiadat. Kegiatan sumbang-menyumbang merupakan 

kegiatan yang timbul dari prinsip timbal balik sebagai upaya untuk guyub-

guyub serta kerukunan kepada kerabat, saudara, tetangga dan teman-
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teman. Sesuai dengan prinsip timbal balik yang menekankan pada 

hubungan saling membalas budi, maka dalam kegiatan menyumbang ini 

juga terjadi mekanisme timbal balik, misalnya saja seseorang memberikan 

sumbangan kepada saudara atau tetangganya yang mempunyai gawe 

(hajat), maka dilain hari ketika seseorang tersebut mempunyai hajat, 

merupakan kewajiban bagi pihak yang sebelumnya menerima sumbangan 

untuk mengembalikan sumbangan tersebut. Sesuai dengan prinsip timbal 

balik, maka sumbangan yang akan diberikan disesuaikan dengan 

sumbangan yang sebelumnya pernah diterima. 

Yang menjadi problematika ketika mendapatkan sumbanga barang-

barang dari keluarga dekat, tetangga ataupun lainnya yang terkaitan 

dengan barang-barang kebutuhan pawon (dapur). Akibat hukum timbal 

balik, maka sumbangan yang pernah diterima harus dikembalikan dengan 

sumbangan sebelumnya yang mengalami perubahan nilai-nilai dari harga-

harga tersebut. Ketika harus mengembalikan barang bawaan tersebut yang 

sesuai dengan yang pernah diterima akan teras memberatkan menjadikan 

beban serta kewajiaban sosial meski dilakukan secara halus dan sopan. 

Akan tetapi ada sebagian kalangan masyarakat yang menggantinya dengan 

barang-barang bawaan yang lain seperti yang diungkapkan oleh Sri Utari, 

285
 seperti kata yang tertulis dibawah ini : 
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Ada kalanya sebuah sumbangan berupa barang bawaan (beras, gula, 

mie su‟un, miyak fortune, brambang dan lain sebagainya) yang 

dibawa oleh para tamu undangan yang lebih cenderung kepada para 

wanita, ibu-ibu suatu ketika mengalami perubahan nilai harga dari 

barang tersebut mereka menggantinya dengan barang yang lain. 

Misalnya pada saat pemilik gawe mendapatkan tumpangan berupa 

brambang 10 kg suatu ketika barang tersebut harganya melambung 

dari nilai-nilai harganya ada sebagian kalangan masyarakat mengganti 

barang bawaan tersebut disesuaikan dengan waktu pada saat 

mendapatkan tumpangan.  

 

Untuk tradisi hajatan seperti mantu atau sunatan masyarakat Ngrayun 

aktivitas mbecek ini dapat digambarkan pada hari H resepsi tersebut 

seperti datangnya para tamu undangan menyerahkan uang yang 

dimasukkan dalam amplop untuk lelaki dan barang gawan untuk para 

wanita. Untuk para tamu undangan dipersilakan duduk di hadapannya 

serta sudah disediakan aneka suguhan seperti ranginang, wajik, jadah, 

pisang,  kembang goyang atau sarang tawon, dan lain-lain. Selain itu, juga 

disuguhi makan dan minum sesuai dengan kemampuan orang yang punya 

gawe.  

Begitu pulang para tamu undang dipersiapkan kembali dari isi tas, 

rinjing atau apapun tempat barang bawaan diisi dengan makanan yang 

sudah matang. Salah satunya adalah nasi. Dulu nasi sering dibungkus 

dengan daun jati. Seiring dengan perkembangan zaman kini menggunakan 

kertas atau tempat dari plastik. Selain nasi juga ada sayur-sayuran seperti 

sayur pindang tempe,  mie, oseng-oseng buncis, sambal goreng kentang, 

dan sayur lotho atau tolo.  
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Adapun sebagian masyarakat yang lain memberikan simbol untuk 

berinvestasi pada tradisi mbecek seperti ungkapan Sumpriyanto,
286

 ada 

kalanya sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi mbecek ini 

merupakan nilai untuk investasi : 

“Dalam istilah mbecek masyarakat Kecamatan Ngrayun di Kabupaten 

Ponorogo pemberian tersebut sama seperti orang berinvestasi yaitu 

sebagian perspektif masyarakat mbecek merupakan pemberian utang-

piutang. karena mereka masih mengharapkan apa yang diberikan itu 

kembali ketika mereka juga mengadakan suatu hajatan. Keyakinan 

masyarakat terhadap tradisi mbecek perspektifnya berupa investasi 

dalam prakteknya merupakan keyakinan yang menjadi umum karena 

menjadi kebiasaan. Makna investasi pada masyarakat Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo seperti halnya tabungan sosial dapat diibaratkan 

seperti pernah mendapatkan tumpangan berupa uang yang 

dimasukkan dalam amplop oleh pihak laki-laki kebanyakannya. 

Ketika harus mengembalikannya maka uang tersebut mengalami 

perubahan dari yang seratus menjadi seribu. Ibarat ini terjadi karena 

perubahan dari nilai-nilai harga uang tersebut ketika mendapatkan 

tumpangan nilai uang seratus sama halnya dengan nilai-nilai seribu 

saat sekarang. Dalam aktifitas memberikan sumbangan ini dilakukan 

dengan sewajarnya untuk menjaga rasa hubungan sosial.” 
 

Untuk menulis sebuah kultur dari budaya masyarakat Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo yang memberikan sebuah konsep pemberian dan 

saling tukar hadiah (pemberian) adalah untuk menambah rasa 

persaudaraan antara kerabat, tetangga dan teman baik di kota maupun di 

desa. Istilah yang digunakan juga sangat beragam yang sekaligus 

menggambarkan stratifikasi sosial masyarakat. Konsep tradisi 

menyumbang adalah konsep saling tukar pemberian yang dilekatkan untuk 

masyarakat di pedesaan Jawa yang khususnya yang bertempat tinggal di 
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Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Menyumbang dalam istilah 

lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja menyumbang atau melakukan 

kegiatan memberi sumbangan sebagai upaya untuk mengguyubi 

(merukuni) serta sebagai tabungan sosial kepada tetangga, kerabat dan 

saudara. Sanksi sosial yang melanggar nilai-nilai dari budaya tersebut akan 

adanya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi kebiasaan ketika 

adanya kecurangan untuk ketika salah satu dari anggota tidak membalas 

budi akibat hukum timbal balik dari tradisi mbecek sebagai upaya guyub 

merukuni keluarga, saudara, tetangga dan teman. Bilaman salah satu 

individu masyarakat tidak melaksanakannya akan mendapatkan sanksi 

sosial berupa pengucilan atau dengan ngerasani bilamana hasil dari timbal 

balik tersebut berkurang atau tidak membalas serta dapat memutuskan tali 

silaturahmi. Umpamanya, ketika kita menyumbang kepada tetangga X 

berupa beras lima kilo dan uang lima puluh ribu. Hal itu sama artinya 

bahwa beras dan uang itu nanti akan dikembalikan oleh X pada kita, saat 

kita juga menyelenggarakan sebuah hajatan. Memang, tidak ada kontrak 

dan perjanjian tertulis seperti ini dalam tradisi menyumbang. Tetapi, akan 

ada sanksi sosial tertentu kepada orang yang tidak memberikan timbal 

balik kepada para pemenyumbang. Misalnya, ia akan menjadi bahan 

gunjingan masyarakat, dikucilkan, dan sangat mungkin tidak akan dibantu 

atau hanya sedikit undangan yang datang ketika ia mengadakan hajatan. 
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Pelaksanaan mbecek pada hajatan sunatan (khitanan) merupakan bentuk 

tradisi seperti yang diungkapkan Bu Siti,
287

 yang menjelaskan : 

Pada tradisi sunatan secara adat jawa, mayarakat Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo tidak ketinggal dengan adanya aktivitas-aktivitas 

masyarakat untuk membantu dalam “gawe” yang selalu bergotong-

royong ketika tuan rumah sebagai s }a>hib al-hajat ngaturi (memberikan 

undangan) kepada saudara kerabat, tetangga dan teman. Sebagai 

partisipasi sosial dalam pesta sunatan masyarakat membawa gawan 

untuk membantu gotong royong sebagai memperkuat tali silaturahmi 

dikarena pada saat melaksakan hajatan tidak hanya membutuhkan 

biaya yang sedikit. Agar tercapai dan terlaksana maka tetangga 

berbondong-bondong melakukan sumbang-menyumbang atau buwuh. 

Sebagai orang yang memiliki kekentalan tradisi adat Jawa masyarakat 

Ngrayun kab Ponorogo untuk mempertahankan simbol-simbol 

kerukunan antara komunitas masyarakat melakukan tindakan-tindakan 

rasa sosial ketika tindakan tersebut ditinggalkan maka dalam hati 

muncul adanya “gak enak”.  
  

Dalam arti khusus, menyumbang adalah memberi sumbangan kepada 

orang yang memiliki hajatan/selamatan (perkawinan, khitanan/ sunatan, 

kelahiran, dan lain sebagainya). Meskipun menyumbang adalah istilah 

lokal masyarakat Jawa (khususnya di pedesaan) Ponorogo. Buwuh atau 

menyumbang yang lebih akrab lagi dengan mbecek dapat dikatakan 

merupakan suatu kebiasaan masyarakat Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo yang sudah meluas dan mengakar dalam diri individu 

masyarakat. Individu pada setiap masyarakat mempunyai peranan sebagai 

diri maupun memposisikan dirinya dalam perannya dalam aktivitas sosial 

pada masyarakat. dalam hal ini buwuh menjadi suatu norma yang 

mengatur individu, di lain pihak individu mempunyai kreativitas dalam 
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membentuk dan menerima buwuh sebagai reaksi atas kehidupan individu 

dalam sebuah masyarakat setempat. 

Pelaksanaan mbecek pada suatu masyarakat adalah sebuah aktivitas-

aktivitas kepedulian sosial berupa menyumbang yang diberikan oleh 

individu yang berbentuk barang maupun jasa ataupun uang, selain sebagai 

bentuk solidaritas seorang anggota masyarakat terhadap saudara, tetangga, 

rekan kerja, atau anggota masyarakat lainnya yang sedang memiliki 

hajatan (perayaan). Pada hajatan misalnya mantu merupakan upacara adat 

yang membutuhkan biaya yang sangat banyak, karena itu masyarakat 

menyumbang uang dan barang-barang bahan kebutuhan pokok untuk 

sekedar meringankan biaya saat pesta dilakukan. Bahan makanan pokok 

adalah beras. 

Setiap tindakan-tindakan masyarakat dalam aktifitas  buwuh dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang bermakna. bagi sebuah masyarakat, 

makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya 

dalam kaitannya dengan sesuatu itu. Hal tersebut ditujukan bahwa buwuh 

merupakan tindakan yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain. 

Makna saling menjaga paseduluran (persaudaraan) antara warga 

masyarakat setempat terjadi ketika terjadi sanak saudara terdengar kabar 
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duka cita seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Agus sutrisno,
288

 

seperti yang tertulis dibawah ini : 

Upaya dalam meringankan beban masyarakat Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo saling berbondong untuk tolong-menolong dan bergotong 

royong ketika tertimpa musibah meninggal dunia tindakan-tindakan 

masyarakat sebagai bentuk simbolis berkagum dengan sumbang-

menyumbang beras 1 liter, mei superior atau uang untuk keluarga 

yang tertimpa musibah. Simbol-simbol dalam tindakan masyarakat 

ini, memberikan makna bahwa rasa jaminan sosial untuk memperkuat 

silaturahmi dan perekonomian bagi masyarakat menengah kebawah. 

Dalam aktifitas ini, menjadikan hukum timbal balik yang menjadikan 

tradisi ketika saudara yang lain tertimpa musibah pula. 

 

Di lain pihak tindakan tersebut secara tidak langsung mendapatkan 

persetujuan dari individu lain. Tetapi di lain pihak makna akan berubah 

seiring dengan perilaku yang diperoleh dari aktor lain maupun sebaliknya. 

Pada setiap tradisi hajatan tidak ketinggalan dengan adanya yaitu biaya-

biaya untuk menyelenggarakannya bantuan dari tetangga, saudara, kerabat 

dan teman-teman sangat dibutuhkan seperti yang di ungkapkan oleh salah 

satu masyarakat Lina Wati,
289

 seperti di bawah ini : 

Masyarakat Ngrayun, ketika punya hajatan perkawinan, jagong dan 

sunatan atau gawe mempunyai niat mengundang atau ngaturi seluruh 

keluarga atau family, dan tetangga untuk menjalin silaturrahim. Jauh-

jauh sebelum hari H sudah mempersiapkan diri dengan istilah 

klumpuk-klumpuk misalnya kayu bakar, kelapa, dan bumbu-bumbu 

dapur. Untuk mempersiapkan untuk acara hajatan ini, membutuhkan 

biaya-biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pawon (dapur) ini sangat penting karena ketika datang para tamu 

undangan sebagai suguhan untuk memperkuat silaturahmi.
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Buwuh atau mbecek adalah suatu sumbangan yang diberikan oleh 

individu yang berbentuk barang maupun jasa ataupun uang, selain sebagai 

bentuk solidaritas seorang anggota masyarakat terhadap saudara, tetangga, 

rekan kerja, atau anggota masyarakat lainnya yang sedang memiliki 

hajatan (perayaan). Pesta perkawinan merupakan upacara adat yang 

membutuhkan biaya yang sangat banyak, karena itu masyarakat 

menyumbang uang dan barang-barang bahan kebutuhan pokok untuk 

sekedar meringankan biaya saat pesta dilakukan. Bahan makanan pokok 

adalah beras. 

Pola/tipologi masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo terhadap 

tradisi mbecek 

 
Dimensi  Laki-Laki Perempuan Keterangan 

Ruang Lingkup 

Kegiatan 

Menyumbang 
Desa 

Terkait dengan 

keterikatan norma/ 

pranata) 

Jumlah 

Aktivitas 

Menyumbang 

1. Perkawinan 

2. Jagong 

3. Khitanan 

4. Ngelayat 

1. Perkawinan 

2. Jagong 

3. Khitanan 

4. Ngelayat 

Sebuah Partipasi Sosial 

Diferensiasi 

Sosial Penentu 

Besaran & Jenis 

Sumbangan 

Uang 

Beras, Lawuh 

Wedang, dan Uang 

(Kalangan terbatas 

kota Ponorogo) 

Menyumbang uang tidak 

lazim pada perempuan 

desa 

Nilai 

Sumbangan 

yang Berlaku 

Umum 

Uang 

(± Rp.20.000,00) 

Beras 

(sumbang/raskin) 2 

liter beras Seharga 

(30,000,00) 

*) Harga beras sumbang/ 

raskin per Mei 2017 

sekitar Rp, 7500 kg  

Nilai 

Sumbangan ke 

Tetangga Dekat 

Uang di atas Rp. 

(+ Rp. 50.000,00) 

Lawuh wedang 

(bahan pangan dan 

yang terkait 

dengan bahan 

pangan): Makanan 

kering/ basah, mie, 

telor, minyak, dll., 

senilai Rp. 

25.000,00 ke atas 

Uang: Arena individu 

Lawuh wedang: Arena 

kelompok sosial/ 

jaringan sosial 
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Nilai 

Sumbangan ke 

Kerabat/Famili 

Dekat 
Uang 

(+Rp. 100.000) 

ke atas 

Lawuh wedang 

(bahan pangan dan 

yang terkait 

dengan bahan 

pangan): Makanan 

kering/ basah, mie, 

telor, minyak, dll., 

senilai Rp. 

50.000,00 ke atas 

Sebagi bentuk partisipasi 

sosial untuk memperkuat 

rasa paseduluran dan 

memiliki nilai tolong 

menolong serta gotong 

royong 

Waktu 

Menyumbang 
Kebanyakan 

Malam Hari 

Antara sore sampai 

malam hari 

biasanya dilakukan 

perkirakan sampai 

pukul 21, 00 WIB 

 

Tanda 

Pemberitahuan 

Menyumbang 

di atas Standar 

(Umume) 

Datang tdk sama 

rombongan, 

siang/ lebih 

malam. Uang 

dimasukkan 

Amplop 

Tetap datang 

bersama 

rombongan, tetapi 

ia memberitahu 

secara berbisik ke 

"nyonya  rumah" 

telah membawa 

sesuatu 

 

Kegiatan yang 

di Umumnya 

Lakukan 

Lingkup 

Masyarakat 

Ngrayun. 

Sambatan: 

Pasang tarub, 

membuat dapur 

darurat, dan 

bongkar-bongkar 

(Di awal dan 

di akhir hajatan)  

Luar rumah 

Rewang: 

Membantu 

aktivitas di dapur 

dan yang terkait 

mempersiapkan 

jamuan makan 

(sebelum, saat, 

selesai hajatan)  

Dalam rumah 

Rewang harus di-

tembung (diminta), 

karena ada upah jasa. Pr 

tidak akan rewang kalau 

tidak diminta. 

Mekanisme 

Penerima 

Sumbangan 

Langsung tuan 

rumah. Adanya 

kotak/gentong 

sumbangan yang 

terpajang. 

 Bahan pangan: 

melalui kontrol 

"megari"  Uang: langsung 

ke  nyonya 

rumah' 

Pola tradisi yang 

berkembang dan 

menjadi kebiasaan yang 

berlangsung di 

masyarakat 

Tindakan 

balasan 

(bentuk hokum 

adat istiadat  

timbal balik)/ 

resiprositas 

Tidak langsung, 

jangka panjang: 

akan menerima 

Balasan 

sumbangan 

senilai yang 

sama/lebih 

• Langsung (jangka 
pendek): angsul-

angsul (bingkisan 

balasan), dan 

• Tidak langsung 

(jangka panjang): 

akan menerima 

balasan sumbangan 

*) Besaran dan jenis 

angsul-angsul ditentukan 

oleh besaran dan jenis 

sumbangan melalui 

kontrolmegari(sumbang

an pangan);sumbangan 

uang; bingkisannya 

standart 

 

Ideologi dari implementasi buwuh atau mbecek menekankan pada 

aktifitas masyarakat berfungsinya sebagai sarana untuk membantu kerabat 
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yang lebih miskin untuk memenuhi kebutuhan upacara reproduksi sosial 

yang mahal seperti upacara pernikahan. Dalam arti praktis, buwuh atau 

mbecek  adalah tukar menukar dalam bentuk uang tunai, barang dagangan 

dan tenaga yang diinvestasikan untuk mempertahankan ikatan kekerabatan 

yang spesifik. Pada hajatan masyarakat Ponorogo terdapat variasi-variasi 

macam-macam buwuh berupa tenaga atau membantu dengan menyumbang 

tersebut bisa persiapan mendirikan rumah, membakar batu bata, upacara 

kelahiran anak, khitanan, pernikahan dan yang lainnya. Budaya mbecek 

adalah implementasi dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh nenek 

moyang kita sampai sekarang ini berupa tolong menolong dan gotong-

royong yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo, khususnya tetangga, saudara dan teman dekat yang 

membantu saudaranya yang kebetulan punya hajat. 

Adapun bentuk mbecek pada acara luar hajatan semisal jagong 

(melahiran anak) dari anggota masyarakat kerabat, saudara, tetangga 

ataupun teman ungkapan masyarakat Siti Ardianingsih,
290

 seperti bawah 

ini; 

“Menyumbang merupakan sebagai tradisi dilakukan diluar acara 

hajatan (pernikahan, sunatan) yang dilakukan oleh masyarakat ketika 

mendengar saudara, tetangga dan teman mendengar kabar bahwa 

adanya berita melahirkan anak dengan asas paseduluran 

(persaudaraan) kebanyakan dari masyarakat untuk membawa barang-

barang gawan sebagai partisipasi sosial serta ungkapan rasa 

kebahagiyaan. 
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Variasi dalam aktifitas-aktifitas masyarakat dalam memperkuat 

persaudaraan ketika terdengar adanya berita dari tetangga ataupun kerbat 

terdekat yang mengalami berita bahagia maupun berita duka dengan 

melakukan jagong dan ngelayat. Ungkapan jagong (kelahiran) merupakan 

bentuk adanya berita kelahiran anak dengan membawa gawan sebagai 

ungkapan suka cita untuk memperkuat persaudaraan antara tetangga, 

kerabat dan teman karib. Bilamana berita duka secara tradisi ngelayat dari 

tetangga ataupun kerabat dekat maupun jauh memberikan bentuk santunan 

biasanya tetangga memberikan bentuk berupa tenaga bagi kaum laki-laki. 

Untuk kaum perempuan membawa gawan sebagai tanda bela sungkawa 

yang diberikan kepada pihak keluarga yang mengalami musibah. 

I. Nilai dan Bentuk Sumbangan Mbecek Masyarakat Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

Sekali waktu menjelaskan tentang aktifitas-aktifitas masyarakat yang 

melakukan tradisi sumbang-menyumbang. Dalam hal ini sumbang-

menyumbang dimasukkan kedalam adat budaya yang diwariskan oleh 

orang terdahulu sebagai bentuk sosial masyarakat seperti uangkapan salah 

satu warga Reni Yulia,
291

 mengatakan bahwa : 

Niat, masyarakat dalam melakukan budaya mbecek, buwuh ataupun 

menyumbang dari perspektif ajaran agama merupakan implementasi 

dari gotong royong atau sikap saling memperkuat paseduluran 

(persaudaraan) antara tetangga, kerabat maupun teman kerja dan lain-
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lainnya tanpa pamrih. Rasa sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat 

dalam tindakannya di sebagian besar masyarakat Ngrayun berupa 

pemberian sumbang-menyumbang kepada hajatan dengan rasa tanpa 

pamrih serta tidak ingin mendapatkan pujian dan bentuk memperkuat 

tali persaudaraan antar komunitas masyarakat setempat. 

 

Nilai budaya mbecek merupakan adat istiadat masyarakat Ngrayun di 

pinggiran kota Ponorogo sebagai partisipasi tolong-menolong dan gotong-

royong antara warga desa dalam berbagai macam-macam lapangan 

aktifitas-aktifitas sosial, baik yang berdasarkan hubungan tetangga, atau 

hubungan kekerabatan atau lain-lain. Hubungan yang berdasarkan efisiensi 

dan sifat praktis, ada pula aktifitas-aktifitas masyarakat yang bekerja sama 

dengan yang lain secara sukarela, yang populer biasanya juga disebut 

gotong-royong. Hal itu adalah aktifitas bekerja sama antara sejumlah 

kelompok pemuda atau sebagian pemuda bisa juga sebagian besar warga-

warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap 

berguna bagi kepentingan umum semisal aktifitas pembangunan rumah 

yang melibatkan para pemuda atau pembuatan jalan. 

Sehingga tradisi mbecek, buwuh atau dikenal dengan menyumbang 

tersebut di samping punya nilai sosial, nilai agama juga harus bernilai 

ekonomi yang bernuansa syari‟ah. Akan tetapi ketika adanya perubahan 

nilai tersebut disebagian masyarakat Ngrayun itu sangatlah wajar, karena 

tuntutan kehidupan yang semakin materialistis dan hedonis, di mana setiap 

aktivitas-aktivitas masyarakat dalam setip tindakan dapat diukur dari 

kepentingan-kepentingan individu dan kuntungan material yang di dapat 
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dari sampingnya. Di samping itu nilai-nilai persamaan, keseimbangan, 

kesepadanan membuat masyarakat khususnya masyarakat Ngrayun 

pinggiran kota Ponorogo untuk saling membantu dan berusaha untuk 

membantu kepada orang lain, minimal sama atau lebih baik dari apa yang 

telah ia terima. Ungkapan ini seperti pengertian yang didapat dari 

perspektif masyarakat yang bernama Rodi,
292

 mengatakan bahwa : 

Bahwa dalam aktifitas mbecek maupun menyumbang pada hajatan 

khususnya pada walimahan pernikahan memiliki nilai pertukaran yang 

berdasarkan atas asas timbal balik (merupakan asas timbal balik 

tradisi sebagai partisipasi sosial), pada mulanya pemberian tampak 

bagai diberikan secara sukarela, tanpa pamrih, dan spontan oleh satu 

pihak kepada pihak yang lain. Padahal sebenarnya pemberian itu di 

ibaratkan sebagai utang-piutang karena kewajiban mengembalikan. 

Pada awalnya tanpa rasa pamrih, yang pada gilirannya akan 

menimbulkan kewajiban pula bagi pihak yang menerimanya untuk 

membalas di kemudian hari (investasi). Pemberian yang belum dibalas 

akan merendahkan derajat pihak penerima, khususnya jika penundaan 

ini dilakukan karena memang mempunyai maksud untuk tidak 

melunasinya. Pada asas timbal balik ini juga menimbulkan 

problematika untuk mengembalikan barang dari tumpangan tersebut. 

Bila dapat melihat secara mendalam bahwa nilai-nilai dari barang 

gawan dari sebuah hajatan tersebut dari waktu kewaktu mempunyai 

peningkatan harga berbanding terbalik ketika melihat dan menengok 

beberapa nilai-nilai mata uang yang di gunakan sebagai alat untuk 

sumbang-menyumbang memiliki nilai-nilai dari segi harga secara 

terus menerus mengalami penurunan. Bagi penerima sumbangan tentu 

bantuan berupa uang akan lebih bermanfaat untuk mencukupi 

kebutuhan resepsi, jika dibanding dengan barang yang harus menjual 

terlebih dahulu dengan warga lebih murah dan barang biasanya tidak 

tahan lama. 

 

Pemberian dari makna serta tindakan masyarakat Ngrayun terhadap 

tradisi mbecek, buwuh dan menyumbang pada saat sekarang yang terjadi 
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dimasyarakat Ngrayun yang ril merupakan investasi atau tabungan sosial, 

mbecek sebagai investasi masa depan dan mbecek merupakan bentuk 

sumbangan dari tradisi masyarakat untuk menggelar hajatan yang 

membutuhkan biaya-biaya yang sangat banyak. Pada mulanya nilai 

mbecek merupakan bentuk memperkuat nilai paseduluran (persaudaraan) 

yang tidak memiliki nilai investasi dilakukan dengan ikhlas. Oleh karena 

itu, menjadi tugas tokoh masyarakat setempat dan para pemimpin warga 

masyarakat setempat untuk mengembalikan kembali nilai-nilai awal dari 

budaya mbecek tentang makna ta‟awun atau tolong menolong dan nilai 

gotong royong. Adakalanya tradisi menyumbang justru menambah beban 

ekonomi di tengah masa sulit seperti saat ini. Menyumbang yang dulu 

berdasar atas asas suka dan rela, sekarang bergeser pada usaha 

pengumpulan materi atau tepatnya uang. Sebab, tenda dan makanan untuk 

hajatan yang dahulu bisa dibuat dan menjadi sarana gotong royong, 

sekarang diserahkan kepada bisnis. 

Ciri dari nilai dari tradisi mbecek nilai gotong royong dan Tolong 

Menolong 

 

Gotong Royong Tolong menolong 

1. Partisipasi masyarakat 

terhadap aktifitas sosial yang 

dilakukannya untuk 

menyelesaikan gawe (proyek) 

sebagia kepentingan bersama. 

2. Tidak berlandaskan prinsip 

resiprocity. 

1. Tradisi kerja sama untuk 

menyelesaikan suatu gawe 

sebagai kepentingan individu. 

2. Berlandaskan prinsip 

resiprocity. 

3. Kecurangan terjadi ketika 

masyarakat tak membalas dari 
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3. Kecurangan terjadi ketika 

salah satu dari masyarakat 

tidak berpartisipasi dalam 

aktifitas sosial. 

mbecek atau buwuh tersebut. 

 

Bila melihat tradisi yang ada di masyarakat Jawa khususnya 

masyarakat Ngrayun bahwa untuk bertamu kepada saudara, kerabat dan 

tetangga lainnya yang memiliki gawe tidak ketinggalan dengan adanya 

membawa barang gawan terutama bagi kaum wanita. Itu merupakan 

simbol sebagai penunjukan rasa paseduluran serta sebagai upaya 

kepedulian sosial yang memiliki nilai-nilai  ekonomi, agama dan sosial. 

Adapun bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat pedesaan Ngrayun 

untuk membantu saudara yang memiliki gawe serta berniat untuk 

meringankannya beban biayanya seperti yang diungkapkan oleh salah satu 

dari warga masyarakat yang bernama Toni Kurniawan,
293

 menguraikan 

bahwa : 

Wujud dari kepedulian sosial serta partisipasinya selain bisa berupa 

barang gawan dapat juga berupa uang tunai dalam amplop yang biasa 

dilakukan oleh para lelaki nilai dari uang tersebut tergantung dari 

kemampuan masing individu dari starata sosial atau bisa jadi nilai dari 

mata uang dari tumpangan tersebut tergantung dari timbal balik ketika 

para tamu undangan sumbang. Sedangkan wanita lebih cenderung 

dengan dengan berwujud berupa barang (beras dan mie su‟un, minyak 

goreng, kue kering & basah, gula, rokok, dan lain sebagainya). 

Nilainya uang yang masuk pada amplop para lelaki beragam, mulai 

dari yang senilai + Rp 20 ribu ketika menyumbang kepada tetangga 

tetapi bila kerabat dekat atau keluarga dekat maka nilai sumbangan 

tersebut melebihi sampai dengan tak terhingga, tergantung tingkat 

kemampuan masing-masing individu, dan tergantung status sosial 
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individu tersebut dalam masyarakat. Semakin tinggi status sosialnya, 

maka jumlah buwuhannya semakin besar. 

 

Gawan (barang bawaan) yang basah berupa sayur mayor, kentang, 

kubis, beras dan mie su‟un, minyak goreng, kue kering & basah, gula, 

rokok, dan lain sebagainya. Sedang yang laki-laki dengan uang. Biasanya 

ada di daerah masyarakat Ngrayun yang menyumbang itu seluruh anggota 

keluarga yang sudah akil baligh, akan tetapi yang banyak adalah bapak 

dan ibu. Bagi perempuan yang membawa sanggan atau bawaan, ketika 

pulang akan diberi nasi dan sayur. Biasanya kalau dalam hari itu lebih dari 

sekali mbeceknya, maka nasi tersebut akan mubadzir, sehingga untuk 

makan hewan dan ungas serta dijemur buat nasi aking. Untuk perbedaan 

kultur budaya dan tradisi masyarakat Ngrayun dengan daerah perkotaan 

Ponorogo masyarakatnya lebih cenderung menggunakan uang seperti 

ungkapkan oleh saudara Jarno, 
294

 dibawah ini :
 
 

Perbedaan kultur daerah perkotaan dengan masyarakat pedesaan 

Ngrayun yang memiliki letak geografis dataran tinggi untuk  

melakukan tradisi mbecek masyarakat kota lebih cenderung dengan 

cukup mengasih uang dalam amplop baik laki-laki maupun 

perempuan pada waktu resepsi atau acara alasannya, antara lain lebih 

praktis, bisa menjaga keikhlasan dan lebih efektif dan efisien bagi 

pemenyumbang. Bagi penerima sumbangan tentu bantuan berupa uang 

akan lebih bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan resepsi, jika 

dibanding dengan barang yang harus menjual terlebih dahulu dengan 

warga lebih murah dan barang biasanya tidak tahan lama. Akan tetapi, 

masyarakat pedesaan Ngrayun untuk membalas timbal balik dari 

tradisi mbecek bagi laki-laki sumbang-menyumbang uang dalam 

amplop sama seperti masyarakat kota sedangkan untuk kaum 

perempuan dengan membawa barang gawan tetapi ungkapan ini 
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dalam aktifitasnya sebagian masyarakat dengan tanpa pamrih dan 

keikhlasan. 

 

Namun jika budaya mbecek masyarakat Ngrayun itu yang tidak 

berlebihan serta tidak menjadikan beban sosial seperti yang terjadi di 

daerah perkotaan Ponorogo bahwa masyarakatnya cukup memberikan 

uang dalam amplop pada waktu resepsi adalah wajar, dan tidak masalah 

tergantung kemampuan masing-masing personal. Sebab tidak ada batasan 

minimal dan sesuai kemampuan masing-masing. Mesti demikian 

kebanyakan pemenyumbang akan memberi sumbangan lebih jika 

dibanding dengan apa yang ia peroleh. Hampir semua informan setuju 

budaya mbecek untuk tetap dilestarikan sebagai media silaturrohim, media 

gotong royong dan tolong menolong serta sebagai media menyambung tali 

persaudaraan antar sesama asal tidak memberatkan semua pihak, baik 

yang menyumbang maupun yang disumbang. Kalau memang kita mampu, 

maka tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun lebih baik untuk 

menjaga keikhlasan dan amal shaleh. 

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai positif dari 

mbecek yang merupakan bagian dari tolong-menolong juga mengalami 

pergeseran menjadi tercampur dengan nilai bisnis, nilai status sosial dan 

terasa memberatkan sebagian dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan 

budaya mbecek yang tadinya merupakan nilai tolong-menolong bagi untuk 

keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, dan sebagai upaya 
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mengumpulkan keluarga besar serta menolong tetangga menjadi lebih 

berkembang lebih luas jangkauannya. 

J. Aspek Filosofi Terhadap Tradisi Mbecek Di Masyarakat Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Untuk menyingkap takbir dari filosofi kebudayaan mbecek sebuah 

masyarakat yang memiliki sisi dari segi agama, sosial dan ekonomi 

syari‟ah. Pada aspek ini sangat tergantung oleh kekentalan dari kultur 

budaya masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di Ngrayun yang  berada 

disebelah selatan dari kota Ponorogo yakni adanya sebuah tradisi 

membawa gawan bagi kaum perempuan ketika adanya hajatan (mantu dan 

sunatan), jagong maupun ngelayat sebagai partisipasi sosial dan 

mempererat paseduluran antara kerabat, tetangga dan saudara Anik 

Ismiyati 
295

 mengatakan bahwa ; 

Bentuk aspek dari filosofi keagamaan masyarakat jawa yang 

bertempat tinggal di kabupaten Ponorogo yang memiliki corak agamis 

dan kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dan 

membutuhkan bantuan orang lain. Pada tradisi ini yang diwariskan 

oleh orang terdahulu niat utama pada dasarnya adalah tolong-

menolong (ta‟awanu „ala bir wa taqwa) dan gotong-royong untuk 

membatu saudara, kerabat yang tertimpa kemalangan. Prakteknya 

buwuh seharusnya dapat meringankan beban dari kemalangan biaya-

biaya yang timbul dari hajan tersebut ataupun kemalangan lainnya 

seperti tertimpa musibah kematian. sebuah masyarakat dalam 

menggelar hajatan dan diluar tersebut makna dari tradisi mbecek 

terkadang menjadikan sebagai “kewajiban sosial” khususnya 

masyarakat Jawa yang memaksa dan “mencekik leher” memberatkan 

ketika harus mengembalikannya karena adanya norma, adat-istiadat 

serta sanksi sosial yang ikut berperan, meskipun dilakukan secara 
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halus dan sopan, ketika sebagian besar masyarakat ada yang mengeluh 

khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah. 

 

Pemberian makna buwuh pada tindakan masyarakat Ngrayun 

memberikan dampak timbal balik yang memberatkan sebagian warga yang 

di bagian ekonomi masyarakat menengah kebawah disebabkan adanya 

anggapan bahwa menyumbang merupakan bagian utang-piutang yang 

memiliki kewajiban untuk mengembalikannya berlainan dengan konsep 

menyumbang merupakan sebuah rasa keikhlasan memberikan pertolongan 

kejadian ini terjadi ketika salah satu warga merasa keberatan dengan 

adanya hukum timbal balik tersebut ketika harus mengembalikan barang 

gawan para tamu undangan yang berbarengan dengan musim mbecek bisa 

jadi dalam waktu satu hari bisa 5 atau sampai 7 kali buwuh  tinggal 

menghitung saja setiap buwuh harus mengeluarkan biaya-biaya berapa saja 

dikali dengan beberapa kali.  

Pada prinsip agama Islam yaitu adanya hubungan hablu min allah dan 

hablu min al-nas dari sudut pandang keagamaan bahwasanya selalu 

menjaga hubungan baik antara kerabat, tetangga dan saudara dengan 

aktifitas-aktifitas sosial pada saat acara hajatan yang dilaksanakan pada 

hari H membawa gawan. Aktivitas menyumbang terlebih harus 

mengedepankan rasa keikhlasan serta tidak memberatkan pemilik gawe 

ketika harus mengembalikan juga bagi tamu pemenyumbang memberikan 

barang tumpangan sekuatnya. Ketaatan masyarakat untuk menjaga 

hubungan baik itulah yang menjadi aspek bahwasanya menyumbang  pada 
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acara hajatan ataupun ngelayat dan jagong menjadikan sebagai tradisi 

yang diwarikan orang-orang terdahulu. Dengan prinsip inilah mbecek 

merupakan perwujudan keharmonisan tetap terjaga dan apa yang kita 

berikan kepada orang lain adalah bagian dari shadaqah dan amal shaleh, 

yang mendapat ridha Allah SWT. Bentuk kebaikan dari buwuh tersebut 

memiliki nilai-nilai yang bernuansa sosial seperti yang diungkapkan oleh 

salah satu warga Jarot Budiono,
 296

 mengatakan bahwa : 

Kerelaan individu dari kelompok masyarakat untuk melakukan buwuh 

sebagai perhatian untuk menciptakan kerukunan dan pertemanan. 

Kalau dilihat buwuh sudah masuk dalam beberapa tujuan dari nilai-

nilai social, ekonomi serta agama yang bisa dijadikan aspek-aspek 

filsafat 1) ketika buwuh tidak dilaksanakan maka akan terjadi ketidak 

seimbangan sosial, misalnya adanya celaan pada masyarakat, hinaan, 

sampai pada permusuhan antara warga ini yang sangat tidak 

diharapkan disebabkan menjaga lima dasar yaitu agama, jiwa, akal, 

kerukunan dan harta, 2) makna buwuh sudah tidak di ragukan lagi 

bertentangan dengan hukum shara‟. 
 

Mbecek berasal dari kata becek-becek yang bermakna rela berkorban 

dengan sepenuh hati atau berbasah-basahan (ngembloh), bekerja secara 

total yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang membantu 

mempersiapkan segala sesuatu mulai dari perencanaan, persiapan dan 

pelaksanaan hajatan yang dilaksanakan oleh tetangga, saudara dan teman 

dekat. Hajatan tersebut bisa persiapan mendirikan rumah, membakar batu 

bata, upacara kelahiran anak, khitanan, pernikahan dan yang lainnya. 

Budaya mbecek adalah implementasi dari nilai-nilai luhur yang dijunjung 
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tinggi oleh nenek moyang kita sampai sekarang ini berupa tolong 

menolong dan gotong royong yang dilaksanakan oleh warga masyarakat 

Jawa, khususnya tetangga, saudara dan teman dekat yang membantu 

saudaranya yang kebetulan punya hajat. Tolong menolong itu dilakukan 

berupa non materiil (tenaga dan pikiran) dan materiil (harta benda). 

Ditinjau dari ajaran agama, budaya mbecek adalah bentuk dari ta‟a >wun 

atau sikap saling tolong menolong antar sesama manusia dalam 

melaksanakan suatu kebaikan, misalnya acara walimah, khitanan, 

mendirikan rumah dan lain-lain. Hal tersebut dilaksanakan dengan penuh 

keikhlasan dan merupakan bagian dari amal sholeh, yang dilaksanakan 

sebagai bukti keimanan pada Allah (tauhid kepada Allah). Nilai-nilai dari 

buwuh memberikan pengaruh yang sangat besar seperti yang diungkapkan 

oleh salah satu warga Endah Lestari, 
297

 mengatakan bahwa ;  

“Masyarakat Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa tradisi mbecek 

merupakan kegiatan tolong-menolong dengan menggunakan prinsip 

paseduluran (persaudaraan) dalam bidang ekonomi yang terlihat dari 

adanya saling membantu dalam memenuhi kebutuhan untuk 

menggelar hajatan atau pesta yang berupa bahan kebutuhan untuk 

menggelar hajatan tersebut. Inisiasi yang tidak membutuhkan sedikit 

biaya dan waktu, sehingga dalam praktek buwuhan seorang dapat 

menjadikan sumbangan sebagai pengganti dari biaya pengeluaran 

selama proses hajatan yang diadakan. Jika nilai-nilai buwuh tersebut 

dijadikan sebagai ladang investasi. Memang tidak jadi masalah yang 

dibilang masyarakat menengah keatas, akan tetapi menjadi masalah 

dikalngan masyarakat menengah kebawah.” 
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Aspek filsafat dari segi ekonomi berupa ungkapan adanya membantu 

untuk memenuhi kebutuhan yang menggelar hajatan atau pesta berupa 

menyumbang uang dalam amplop serta bahan-bahan atau bumbu-bumbu 

dapur.  Pada aktifitas berikut menjadikan sebuah tradisi yang mengakar 

budaya bersifat tolong-menolong pada awalnya tetapi pada reilnya 

terdapat adanya perubahan nilai-nilai tersebut menjadi nilai investasi. Rasa 

sosial yang tinggi membuat untuk menyumbang atau membantu secara 

ekonomi berikut membuat para pemilik hajatan (dalam acara mantu 

ataupun sunatan ) serta memiliki rasa untuk mengembalikan barang-

barang berbentuk uang atau gawan yang menjadikan obyek dari hajatan 

tersebut. Dari simbol segi ekonomi buwuh merupakan pengungkapan dari 

premis-premis nilai yang mendasari seluruh pola duwe gawe. Dalam hal 

ini, premis-premis tersebut berupa tolong-menolong ketika mengadakan 

pesta pernikahan sampai dengan bentuk-bentuk sumbangan yang 

diberikan. Namun, tendensi lain adalah sebagai sumber keuntungan, dan 

banyak asumsi orang dari anggota masyarakat Ngrayun dapat dikatakan 

menyelenggarakan perhelatan ini terutama sekali karena mengharapkan 

keuntungan material hedonisme pemilik gawe dari sumbangan para tamu.  

Penulisan pada simbol ekonomi ini digerakkan oleh bentuk sumbang-

menyumbang yang menekankan kepada keuntungan yang didapatkan. Hal 

ini sangat mungkin terjadi pada masyarakat Ngrayun yang mayoritas 

berprofesi sebagi petani yang kehidupannya berada dalam batas-batas 
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subsistensi yang dapat melahirkan etika subsisten. Tradisi menyumbang 

ternyata dapat menjadikan beban ekonomi sebagian masyarakat Ngrayun 

yang semakin nyata pada bulan-bulan tertentu. Sebab, dalam tradisi Jawa 

terdapat mangsa tertentu yang memiliki aspek mitos yang kuat dan 

diyakini pengaruhnya oleh sebagian besar masyarakat. Semisal, dipercaya 

ada bulan yang baik untuk melaksanakan gawe (mantu atau sunatan) 

tertentu, dan ada bulan yang akan mendatangkan petaka atau ketidak 

beruntungan jika dilakukan perayaan. Akibatnya, pada bulan-bulan yang 

dianggap baik itu, undangan untuk menghadiri gawe bisa menumpuk 

sangat banyak. Semakin luas relasi seseorang, maka akan semakin banyak 

kemungkinan ia menerima undangan. Bagi orang kaya, hal ini tentu tidak 

menjadi masalah, namun bagi masyarakat ekonomi menengah atau miskin, 

banyaknya undangan gawe itu bisa mengguncang perekonomian rumah 

tangga mereka. Untuk menutup kebutuhan sehari-hari saja sulit, belum lagi 

untuk biaya pendidikan hidup, masih harus ditambah lagi dengan biaya 

menyumbang tadi. Tradisi yang seharusnya meringankan beban 

masyarakat itu, kini telah menjadi kewajiban sosial yang memaksa dan 

mencekik leher, meski dilakukan secara halus dan sopan. 

Untuk aspek jaminan pada nilai budaya mbecek tersebut berbentuk tali 

persaudaraan sebagai alat untuk menjaga kerukunan. Balas budi serta 

mengembalikan barang tumpangan menjadikan mbecek memiliki rasa 

sosial yang sangat dijunjung tinggi. Sebagian para informan bahwa sangat 
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menyetujui bahwa adanya mbecek sebagai memperkuat tali silaturahmi. 

Untuk kajian budaya mbecek dari segi ekonomi maka dapat memberikan 

manfaat kepada pemenyumbang tanpa adanya perbandingan status sosial. 

Seperti yang dikemukaan oleh salah satu warga Ponorogo tentang 

partisipasi masyarakat dalam memberikan gawan. Seperti yang 

diungkapkan oleh salah satu dari warga masyarakat Suliani  
298

 

mengatakan bahwa ; 

"Ada juga sebagian masyarakat Ngrayun yang beranggapan bahwa 

dalam aktivitas mbecek merupakan memberikan manfaat dalam 

membantu perekonomian serta sebagai simbol memperkuat 

paseduluran (persaudaraan) dengan tidak membedakan/mempeduli 

status sosial merka beranggapan bahwa antara keluarga miskin atau 

kaya, terpelajar atau tidak, menyumbang dianggap memiliki derajat 

yang sama dengan membuat “buka tabungan”. Keluarga yang tidak 

punya pun berusaha menyelenggarakan hajatan (ketika mampu 

menyelenggarakan gawe tersebut). Selain berharap mendapatkan 

'keuntungan' dari gawe, mereka juga merasa mongkog (berbesar hati) 

kalau rumahnya disambangi (didatangi) banyak orang. Dalam kondisi 

biasa (sehari-hari), sebagai orang miskin yang terasingkan atau lebih 

termarjinalkan dari warga-warga masyarakat yang memiliki status 

sosial serta kedudukan yang tinggi, mereka umumnya tersisih dalam 

interaksi sosial. Nah, ketika punya hajat, kemungkinan adanya 

hubungan sosial antara pemimpin dengan rakyatnya, antara kaya 

dengan yang miskin dan antara kaum terpelajar dengan yang lainnya. 

Sebagai sarana untuk membuata tali silaturahmi misalnya saja ketika 

ada hajatan Pak Lurah atau perangkat desa lain dan saudara-saudara 

mereka pada datang...". 

 

Untuk mendalami secara lebih dalam dari dalam masyarakat untuk 

mengumpas aspek makna filosofi mbecek dari segi sosial adalah wujud 

dari aktifitas-aktifitas masyarakat terhadap tradisi yang diwariskan orang 
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terdahulu sebagai penguat paseduluran (persaudaraan) serta merupakan 

bentuk penghubungan sosial antara warga sekitar antara kaya atau miskin, 

terpelajar atau tidak. Kegiatan ini memberikan dampak positif serta 

memiliki nilai sosial budaya yang kuat. Kearifan budaya lokal Ponorogo 

pada aktifitas-aktifitas hajatan seperti buwuh merupakan partisipasi warga 

untuk tolong-menolong sebagai untuk menutup malu ketika datang pada 

hajatan hanya membawa tangan kosong serta sebagai balas budi dari 

anggota kerabat dekat, tetangga dan teman dekat. 

Adapun dari hasil wawancara di atas, dapat menafsirkan pemahaman 

masyarakat tentang aktifitas-aktifitas buwuh dapat memunculkan berbagai 

istilah gotong royong yaitu aktivitas-aktivitas tolong-menolong atau tukar-

menukar tenaga antar tetangga, dan antara kaum kerabat dalam masyarakat 

desa kecil, bentuk tolong-menolong itu antara lain berupa aktivitas 

sambatan atau guyuban, njurung atau rewang, tetulung ngelayat, kerja 

bakti, dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah budaya atau tradisi 

mbecek. 
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BAB IV 

ANALISIS TRADISI MBECEK PADA MASYARAKAT NGRAYUN 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Kajian Etnografi dan Penjaminan Sosial Terhadap 

Perjanjian Hukum Timbal Balik Pada Tradisi Mbecek di Masyarakat 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Allah SWT dalam al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya 

untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, untuk 

itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau 

berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk 

kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. 

Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu 

datang menimpa kita (misalnya kecelakaan, kebakaran dan lain 

sebagainya). Atau menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang 

mencari nafkah (suami) diusia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin 

ditakdirkan Allah meninggal dunia. Dari uraian beberapa sebuah kalimat 

yang termakna diatas bila ditelusuri lebih mendalam lagi akan teringat 

dengan sebuah tradisi sosial masyarakat yang berupaya memberikan 

bantuan tolong-menolong dan gotong royong dalam menghadapi resiko 

atas sebuah kejadian yang akan datang yaitu tradisi mbecek. Dapat dilihat 

berikut ini merupakan sebuah ilustrasi sebagai tabungan sosial pada tradisi 

mbecek pada masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo : 

Pada saat datang bulan-bulan yang kerap diadakannya hajatan 

(mantu ataupun sunatan) dan diluar hajatan (jagong dan kematian) 

sebagian besar masyarakat sebagai bentuk partisipasi sosial para 
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tamu memberikan sumbangan sebagai simbol memperkuat 

paseduluran (persaudaraan). Simbol-simbol ini, merupakan akibat 

dari hukum timbal balik sebagai adat istiadat masyarakat Ngrayun 

setempat untuk memberikan pertanggungan barang gawan yang 

diberikan (hiba>h) tamu kepada pemilik hajatan atau sedang tertimpa 

kemalangan. Maksud dan tujuan dari tradisi mbecek adalah sebuah 

aransemen masyarakat Ngrayun berupaya tolong-menolong dan 

gotong royong menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang 

merugikan di masa akan datang kerena berbagai kemungkinan. 

Misalnya dapat diibaratkan seorang pemuda yang menyumbang pada 

tahun 2007 pada acara hajatan mantu uang Rp, 10,000,00 dari akibat 

hukum timbale balik dari adat istiadat masyarakat Ngrayun pemuda 

tersebut menikah pada tahun 2014 sebesar Rp, 50,000,00 karena 

adanya perubahan dari nilai-nilai investasi dan inflasi perubahan 

nilai uang yang terjadi. Pada awalnya niat, dari pemuda tersebut 

adalah sebuah pemberian tanpa ada imbalan tetapi akibat hukum adat 

istiadat, nilai-nilai serta norma-norma dari kebudayaan masyarakat 

mewajibkannya adanya timbal balik. Bilamana dirasakannya timbal 

balik tersebut adanya sebagian masyarakat merasa keberatan serta 

“mencekik leher” pada awalnya tradisi tersebut merupakan bentuk 
pertolongan serta gotong royong untuk menghindari kemalangan dari 

sebuah akibat yang terjadi. Adapun adat istiadat sumbang-

memenyumbang dalam masyarakat misalnya mantu, sunatan, jagong 

dan layat.
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147
 

 

Untuk mempermudah dalam memahami perjanjian pada tradisi 

mbecek dapat dilihat dari qiyasan sistem pertanggungan dan saling 

menangguhkan pada era modern diibaratkannya seperti halnya 

pengelolaan asuransi syari‟ah ; 

Kemajuan dari zaman saat sekarang ini, dibutuhkannya adanya untuk 

menghadapi kemalangan suatu esok yang tak terduga terjadi. Dalam 

Islam adanya khilafah pembahasan hukumnya secara fiqh tetapi pada 

pembahasan ini mencoba mengungkap tentang terjadi ketika 

pembahasan tentang menjamin ataupun saling menangguhan satu 

dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. 

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam 

kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru‟, 
dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk 

menanggung resiko. Kata yang ketika didengar telinga tentang 

pembahasan menjamin ataupun menangguh atas sebuah saling 

memikul dari sebuah resiko akan teringat dengan asuransi syari‟ah. 
Bila dilihat dari  tata cara pengelolaan sistem asuransi syari‟ah akan 
melihat secara tertata rapi dan tersetruktur dari dana asuransi 

syari‟ah (premi) yang dibayarkan oleh para nasabah dengan akad 

seperti halnya mud }a >rabah, mud }a >rabah musyarakah atau wakala bi 

ujra sampai pada pengelolaannya. Jika dilihat dari tata pengelolaan 

dengan akad mud }a >rabah perusahan asuransi syari‟ah merupakan 
pengelola sedangkan keuntungan diperoleh dari pengelolaan modal 

pemilik nasabah, dari sisi akad mud }a >rabah musyarakah, perusahaan 

asuransi bertindak sebagai mud }arib yang menyertakan modal atau 

dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan 

peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang 

diperoleh dari hasil investasi sedangkan yang terakhir wakala bi ujra 

perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para 

peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola 

dananya. Produk asuransi syari‟ah diterapkan pada perlindungan 

pada penggantian kerugian dan asuransi jiwa. 

 

Melihat kedua illustrasi diatas, dapat menggambarkan bahwa pada 

dasarnya pelaksanaan mbecek tidak adanya perjanjian untuk 
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mengembalikan barang gawan yang di bawa para tamu undangan. Akan 

tetapi, hukum timbal balik terjadi ketika adanya adat istiadat masyarakat 

setempat yang mengatur dari segi norma, nilai-nilai dan sanksi sosial.  

Pada dasarnya tidak ada aturan yang yang menjelaskan adanya 

hukum untuk mengembalikan barang gawan yang dibawa tamu ketika 

menyumbang kepada pemilik gawe, akan tetapi sudah menjadi adat 

kebiasaan bahwasanya nilai-nilai, norma-norma serta adat istiadat yang 

mewajibkannya untuk mengembalikan barang bawaan yang dibawa oleh 

para tamu. Hubungan timbal balik sumbang-memenyumbang pada tradisi 

mbecek yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan sebuah upaya 

untuk membalas budi kepada pemilik hajat.  

Hukum yang mengatur timbulnya timbal balik untuk mengembalikan 

baraan bawaan yang dibawa para tamu yang terjadi di masyarakat tersebut 

pada dasarnya tidak ada aturan yang tertulis untuk mengembalikannya 

tetapi adanya norma-norma serta adat istiadat masyarakat Ngrayun 

kabupaten Ponorogo mengandung sanksi yang relatif tegas terhadap 

pelanggarannya. Norma lebih banyak penekanannya sebagai peraturan-

peraturan tidak tertulis yang selalu di sertai sanksi-sanksi yang merupakan 

faktor pendorong bagi individu atau kelompok masyarakat Ngrayun 

kabupaten Ponorogo untuk mencapai ukuran nilai-nilai sosial tertentu yang 

dianggap terbaik untuk dilakukan. Norma-norma sosial yang mengatur 

masyarakat Ngrayun bahwasanya terjadi hubungan-hubungan timbal balik 
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pada saat mengembalikan gawan dari pemilik para tamu terbentuknya 

secara tidak sengaja sebagai balas budi akan tetapi dalam prosesnya sosial 

yang membutuhkan waktu yang lama.  

Ketika mengkaji norma, nilai-nilai dan saksi sosial dari pelaksanaan 

mbecek pada masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan 

bentuk sebuah adat istiadat masyarakat Jawa dengan tidak adanya 

perjanjian tertulis tentang hukum timbal balik tentang pengembaliannya 

akan tetapi, adanya sebuah rasa yang mendalam dalam lubuk hati 

masyarakat Ngrayun tentang bermasyarakat sebagai hubungan sosial 

untuk memperkuat rasa paseduluran (persaudaraan) untuk membalas budi 

untuk mengembalikan barang gawan tersebut sebagai simbol guyub-guyub 

(kerukunan) dalam sebuah komunitas masyarakat. Asas paseduluran 

(persaudaraan) itu, menimbulkan adanya sebuah produk dalam masyarakat 

Ngrayun kabupaten Ponorogo tradisi mbecek dapat juga disebut dengan 

tabungan sosial. Pada tradisi mbecek yang dilaksanakan masyarakat 

Ngrayun kabupaten Ponorogo untuk menghadapi kemalangan atau beban 

dari biaya-biaya untuk menggelar gawe munculnya sebuah tradisi dalam 

masyarakat dengan sumbang-memenyumbang dari tamu undangan kepada 

pemilik gawe (mantu ataupun sunatan) selain itu, ada juga untuk 

memenyumbang diluar hajatan seperti adanya berita kematian bahasa yang 

di gunakan oleh masyarakat setempat dengan layat (takziyah) dengan 

membawa barang-barang sebagai simbol-simbol untuk memperkuat rasa 
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paseduluran. Dari rasa paseduluran (persaudaraan) inilah menimbulkan 

hubungan batin dalam sebuah masyarakat untuk tolong-menolong serta 

gotong royong sebagai perumpamaan untuk menghadapi kemalangan 

dalam menggelar hajatan serta sebagai simbol belasungkawa kepada 

kerabat, tetangga dan saudara. 

Jika dilihat tradisi mbecek dari segi penjaminan sosial seperti pada 

saat zaman modern saat ini, seperti halnya asuransi syari‟ah pada akad 

yang mendasari kontrak (perjanjian) asuransi syari‟ah adalah akad 

tabarru‟ di mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu 

(kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari 

orang yang menerima, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah 

SWT. Dalam praktik asuransi syari‟ah saat ini, terdapat perbedaan dalam 

implementasi akad tabarru‟. Sebagian asuransi syari‟ah dalam praktiknya 

memberikan bagi hasil (mud }a >rabah) apabila terjadi surplus dana tabarru‟. 

Namun, sebagian lagi asuransi syari‟ah tidak membagikan dengan alasan 

yang telah dikemukakan di depan, bahwa tabarru‟adalah dana yang sudah 

diikhlaskan untuk tolong-menolong, peserta tidak perlu mengharapkan 

pengembalian apa-apa lagi  kecuali mengharapkan kabajikan (pahala) dari 

Allah SWT. Perjanjian yang didasarkan pada prinsip mud }a >rabah. 

Perusahaan mud }rib mengumpulkan kontribusi taka >ful (ra‟s al-mal) yang 

dibayarkarkan oleh peserta (s }a >hb al-mal) dan mengelola dengan berbagai 

kelas (tahapan saling menangguh) pada taka >ful umum termasuk investasi 
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dari dana kontribusi tadi. Peserta membayar kontribusi taka >ful sebagai 

tabarru‟ yang secara khusus bertujuan menolong sesama peserta yang 

tertimpa musibah tertentu atau kemalangan. Dan, perjanjian tersebut juga 

menetapkan pembagian surplus (profit) antara peserta dan perusahaan, 

yang muncul dari bisnis taka >ful umum (general insurance) sehubungan 

dengan prinsip al-mud }a >rabah.  

Bentuk tolong-menolong dalam tradisi mbecek ini diwujudkan dalam 

kontribusi dana kebajikan (dana tabarru‟) yang dibawa oleh para tamu 

sebesar yang ditetapkan oleh adat istiadat setempat. Apabila ada salah satu 

dari peserta komunitas masyarakat atau para tamu undangan yang 

memberikan tumpangan mendapatkan musibah, maka masyarakat yang 

lainnya ikut menanggung resiko, dimana ketika terdengan kata kerepotan 

untuk menggelar gawe atau terdengan kata bela sungkawa dengan 

memberikan dana tabarru‟. 

Pada beberapa praktik tradisi mbecek sebagai sarana penjaminan 

sosial dana tabarru‟ dikembalikan sebagian kepada tamu yang 

memberikan tumpangan melalui mekanisme dari masyarakat untuk 

masyarakat kembali ke masyarakat. Dalam mekanisme dan akad praktik 

tradisi mbecek yang mendasari pengembalian sumbangan atas barang 

bawaan yang dibawa oleh para tamu di atas norma dan adat istiadat yang 

mengatur dan mengikat untuk melaksanakannya. Ada sebagian individu 

dari sebuah masyarakat ketika memberikan sumbangan berdasarkan 
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keikhlasan yaitu sebagai dana tabarru‟ murni sebagai upaya untuk tolong-

menolong dan saling menanggung resiko ketika kerabat, tetangga dan 

teman tertimpa musibah ataupun kerepotan.  

Dalam hal ini, dapat diutarakan bahwa dalam akad tabarru‟ model 

tradisi mbecek  yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu lebih mudah 

dapat dikatakan, saja sebagai dana penyokong untuk memberikan 

pertolongan tanpa pamrih dengan ikhlas. Dana tabarru‟ atau dalam bahasa 

teknik asuransi, disebut dengan underweting, dibagian kembali kepada 

para peserta (nasabah) sebagai bonus atau hadiah, tetapi bukan 

menggunakan akad mud }arabah (bagi hasil). Sebenarnya dalam akad 

tabarru‟ sudah diikhlaskan untuk dana tolong-menolong, dan peserta 

hanya tinggal berharap pahala dari Allah SWT. Demikian halnya dengan 

peserta, secara syar‟i peserta tidak berhak lagi untuk berharap apalagi 

meminta hak bagi hasil dari pengelola. 

Untuk tradisi yang berjalan di daerah pinggiran kota Ponorogo 

paling selatan yakni daerah Ngrayun memberikan rasa penjaminan sosial 

sebagai “tabungan sosial” sebagai sarana berasuransi yang bertumpu pada 

konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (wa ta‟wanu „ala 

birr wa taqwa) serta perlindungan (al-ta‟mi >n), menjadikan semua peserta 

sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. 

B. Analisis kajian etnografi dan penjaminan sosial terhadap nilai-nilai 

Tradisi Mbecek di masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 
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Menganalisa nilai-nilai terhadap praktik mbecek yang dilakukan oleh 

masyarakat Ngrayun sebagai bentuk sederhana dalam kehidupan 

masyarakat sebagai penjaminan sosial pada pelaksanaan gawe di 

masyarakat Ngrayun daerah pinggiran paling selatan Kabupaten Ponorogo, 

penulis memberikan judul dengan “ kajian etnografi dan penjaminan sosial 

pada tradisi mbecek di masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. 

Berangkat dari tradisi masyarakat sebagai upaya dalam menghadapi 

kemalangan yang akan mendatang dalam menggelar gawe adanya sanak, 

saudara, kerabat dan tetangga berpartisipasi menyumbang dalam bentuk 

barang dan uang.  Adanya hukum dari tradisi ini, berlakunya hukum 

timbal-balik yakni dengan akibat hukum tersebut terasa memberatkan 

mencekik leher serta menjadikan kewajiban sosial adanya samksi sosial 

yang mengatur pada tradisi tersebut. Karena ketika datang bulan mbecek 

dalam satu hari bisa lima sampai tujuh dari acara gawe tersebut. 

Seharusnya tradisi mbecek ini memiliki nilai-nilai untuk menolong serta 

tidak memberatkan. Sanksi sosial yang melanggar nilai-nilai dari budaya 

tersebut akan adanya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi 

kebiasaan ketika adanya kecurangan untuk ketika salah satu dari anggota 

tidak membalas budi akibat hukum timbal balik dari tradisi mbecek 

sebagai upaya guyub merukuni keluarga, saudara, tetangga dan teman. 

Bilaman salah satu individu masyarakat tidak melaksanakannya akan 

mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan atau dengan ngerasani 
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bilamana hasil dari timbal balik tersebut berkurang atau tidak membalas 

serta dapat memutuskan tali silaturahmi. 

Nilai dari tradisi mbecek menjadi nilai hanya karena arti atau makna 

(yaitu muatan dari arti) yang dimilikinya sebagai akibat dari tindakan 

keputusan individu dalam komunitas masyarakat. Muatan gotong royong 

dan tolong-menolong dari makna tradisi mbecek adalah sebuah nilai-nilai 

yang luhur dan tinggi yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan 

masyarakat sehari-hari yang diwariskan atau ditinggalkan orang-orang 

terdahulu. Dalam istilah Jawa tentang penilai tradisi mbecek merupakan 

wujud kepedulian sosial partisipasi masyarakat yang menimbulkan adat 

istiadat sebuah sistem yang mirip dengan tabungan sosial. Nilai-nilai yang 

dianut dalam tradisi mbecek di masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

akan menunjukkan dengan adanya baik atau buruknya tindakan individu 

dalam sebuah masyarakat. Mbecek berasal dari kata becek-becek yang 

bermakna rela berkorban dengan sepenuh hati atau berbasah-basahan 

(ngembloh), bekerja secara total yang dilakukan oleh anggota masyarakat 

yang membantu mempersiapkan segala sesuatu mulai dari perencanaan, 

persiapan dan pelaksanaan hajatan yang dilaksanakan oleh tetangga, 

saudara dan teman dekat.  

Hajatan tersebut bisa persiapan mendirikan rumah, membakar batu 

bata, upacara jagong, suntan, mantu dan yang lainnya. Budaya mbecek 

adalah implementasi dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh nenek 
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moyang kita sampai sekarang ini berupa tolong menolong dan gotong 

royongyang dilaksanakan oleh warga masyarakat, khususnya tetangga, 

saudara dan teman dekat yang membantu saudaranya yang kebetulan 

punya hajat. Makna dibalik simbol-simbol tolong-menolong dan gotong 

royong pada tradisi mbecek merupakan bentuk dari kehidupan masyarakat 

terhadap jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat 

yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana 

yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang 

berharga untuk saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu 

mengatasi kesulitan anggota masyarakat yang satu merasakan penderitaan 

yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah 

keberuntungan orang lain. Untuk aspek jaminan pada nilai budaya mbecek 

tersebut berbentuk nilai tali paseduluran (persaudaraan) sebagai alat untuk 

menjaga kerukunan. Balas budi serta mengembalikan barang tumpangan 

menjadikan mbecek memiliki rasa sosial yang sangat dijunjung tinggi. 

Sebagian para informan bahwa sangat menyetujui bahwa adanya mbecek 

sebagai memperkuat tali silaturahmi. Untuk kajian budaya mbecek dari 

segi ekonomi maka dapat memberikan manfaat kepada pemenyumbang 

tanpa adanya perbandingan status sosial. 

Makna pada budaya Jawa tradisi mbecek dikalangan masyarakat 

Ngrayun pada asal mulanya memiliki nilai-nilai khas dengan melihat 

bentuk makna dari tradisi mbecek seperti dibawah ini : 
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1. Pengabdian. 

Niat tanpa pamrih tanpa mengharapkan pujian pada tradisi 

mbecek di masyarakat Ngrayun untuk memberikan sumbangan 

berupa barang  gawan (bawaan) berupa beras dan mie su‟un, minyak 

goreng, kue kering & basah, gula, rokok, dan lain sebagainya serta 

untuk para lelaki kebiasaanya berupa nilainya uang yang di 

masukkan dalam amplop mulai dari yang senilai + Rp 20 ribu nilai 

sumbangan tersebut melebihi sampai dengan tak terhingga, 

tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu, dan 

tergantung status sosial individu tersebut dalam masyarakat.   

Merupakan simbolis pengabdian orang masyarakat Jawa 

sebagai partisipasi sosial untuk menjaga guyub (kerukunan). Pada 

tradisi mbecek merupakan adanya sebuah rasa keikhlasan 

memberikan  sumbangan kepada kerabat, tetangga, saudara yang 

mengalami kerepotan ataupun kemalangan. 

2. Tolong-menolong. 

Suatu sumbangan yang diberikan oleh individu yang berbentuk 

barang maupun jasa ataupun uang, selain sebagai bentuk solidaritas 

seorang anggota masyarakat terhadap saudara, tetangga, rekan kerja, 

atau anggota masyarakat lainnya yang tertimpa kemalangan ataupun 

kerepotan. Misalnya, dalam adat perkawinan yang membutuhkan 

biaya-biaya yang tidak sedikit dibutuhkannya bantuan dari seorang 
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anggota masyarakat lainnya baik berupa barang maupun jasa. 

Ataupun saudara yang meninggal dunia sebagai bela sungkawa maka 

membutuhkan adanya sumbangan materiil dan non materiil sebagai 

perlindungan sosial.  

3. Kekeluargaan. 

Masyarakat Ngrayun dalam aktifitas buwuh dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang bermakna. bagi sebuah 

komunitas sebuah masyarakat, makna dari sesuatu berasal dari cara-

cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan 

sesuatu itu. Hal tersebut ditujukan bahwa buwuh merupakan 

tindakan yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain makna 

saling menjaga paseduluran. Adanya sebuah rasa kekeluargaan ini 

timbul karena adanya hubungan batin yang kuat antar tetangga, 

saudara dan kerabat sebagai bentuk kepedulian meringankan beban 

ketika tertimpa musibah atau sedang mengalami kerepotan untuk 

menjaga, melindung terhadap jaminan sosial. 

4. Kesetiaan. 

Kesetiaan untuk menjaga tali silaturahmi antar warga 

masyarakat Ngrayun ini ternyata memiliki nilai atau jaminan sosial. 

Dapat dikatakan, tradisi mbecek merupakan bentuk asuransi sosial 

yang paling sederhana dalam kehidupan. Masyarakat bersedia 

memberikan sumbangan, karena hal itu merupakan usaha untuk 
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meminimalisir dan mendistribusikan beban kehidupan mereka, 

khususnya untuk meghadapi resiko dan ketidak pastian masa depan. 

5. Kepedulian 

Rasa perhatian antara warga masyarakat Ngrayun untuk 

membantu sanak-saudara dalam menggelar hajatan merupakan 

bentuk simbolis untuk meminimalisir dan mendistribusikan beban 

kehidupan mereka sebagai bentuk tabungan sosial yang sederhana 

dari nilai-nilai kebudayaan. 

 

 

6. Responsibility (tanggung jawab). 

Rasa saling menanggung beban masyarakat untuk berupaya 

meringankan beban mereka merupakan tagung jawab seluruh warga 

masyarakat desa pinggiran kabupaten Ponorogo khususnya daerah 

Ngrayun. Dapat memberikan manfaat dari segi ekonomi serta tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai agama kepercayaan yang mereka 

anut. 

7. Empati. 

Secara substansif maksudnya dari tradisi mbecek merupakan 

wujud solidaritas seorang anggota masyarakat terhadap saudara, 

tetangga, rekan kerja, atau anggota masyarakat lainnya yang sedang 

memiliki hajatan (perayaan) atau tetangga, sanak saudara yang 
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tertimpa musibah. Bentuk dari Menyumbang disini, dapat berupa 

materi (uang atau barang kebutuhan pokok) dan non-materi (tenaga 

dan pikiran). 

Bila mana melihat makna dari tradisi mbecek yang tertera diatas 

merupakan warisan yang luhur serta memiliki nilai-nilai yang begitu tinggi 

akan tetapi adanya perubahan nilai-nilai tersebut. Seharusnya nilai-nilai 

dari tradisi mbecek memberikan manfaat sebagai tabungan sosial untuk 

tolong-menolong dan gotong royong. Akan tetapi, karena adanya faktor 

ekonomi masyarakat yang beranggapan bahwa untuk menutup kebutuhan 

sehari-hari saja sulit, masih harus ditambah lagi dengan biaya mbecek tadi. 

Maka tidak heran, jika sebagian kalangan masyarakat Ngrayun terasa 

memberatkan. Tradisi mbecek yang seharusnya meringankan beban 

masyarakat itu, kini telah menjadi kewajiban sosial yang memaksa dan 

mencekik leher, meski dilakukan secara halus dan sopan. Bagi masyarakat 

Ngrayun memiliki ekonomi menengah kebawah atau miskin, banyaknya 

undangan gawe seharusnya memberikan perlindungan, penjaminan dan 

saling-menanggung resiko itu bisa berubah menjadi mengguncang 

perekonomian rumah tangga mereka. Untuk menutupi kebutuhan sehari-

hari saja sulit, belum lagi untuk biaya-biaya yang lain-lainnya, masih harus 

ditambah lagi dengan biaya mbecek tadi. Hal ini sangat mungkin terjadi 

pada masyarakat Ngrayun yang mayoritas berprofesi sebagi petani yang 

kehidupannya berada dalam batas-batas subsistensi yang dapat melahirkan 
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etika subsisten. Tradisi menyumbang ternyata dapat menjadikan beban 

ekonomi sebagian masyarakat Ngrayun yang semakin nyata pada bulan-

bulan tertentu. Maka tidak heran, masyarakat Ngrayun jika kita jumpai 

wanita serta para ibu-ibu dalam perekonomian yang lemah mereka rela 

hutang sana-sini ataupun menjual hasil dari perekonomian tersebut, untuk 

sekedar modal menyumbang. Problematika model tradisi mbecek menjadi 

dilematis, karena jika tradisi ini diikuti akan terasa berat, akan tetapi jika 

ditinggalkan akan kehilangan jaminan sosial.  

Ketika melihat nilai-nilai model tradisi mbecek sebagai sarana 

jaminan sosial bila dikritisi dengan nilai-nilai asuransi syari‟ah seharusnya 

berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, 

menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling 

melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara 

mereka. Barang bawaan yang dibawa para tamu undangan merupakan 

simbol ta‟wun atau dana tabarru‟ yang terkumpul, merupakan uang yang 

secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi 

tujuannya untuk tolong menolong. Sejumlah uang atau barang bawaan 

yang terkumpul merupakan milik bersama, penggelar gawe menjadi 

pengelola dan pengembangan amanah. Antara para tamu undangan dalam 

komunitas masyarakat saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu 

mengatasi kesulitan anggota masyarakat Ngrayun memiliki rasa tanggung 

jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami 
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musibah atau kerugian. Antara komunitas masyarakat Ngrayun saling 

pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam 

kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru‟atau 

dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menangung resiko. 

Makna dari tradisi mbecek  menggunakan prinsip saling melindungi 

dalam keadaan kesusahan. Para tamu undangan dari kalangan masyarakat 

akan berperan sebagai perlindung bagi anggota masyarakat yang lain yang 

mengalami gangguan keselamatan barupa musibah yang dideritanya. 

Untuk mewujudkan hubungan manusia yang Islami diantara para anggota 

masyarakat yang sepakat untuk menaggung bersama diantara mereka atas 

resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat 

dari hajatan mantu, sunatan, jagong dan ngelayat (takziyah). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisis tesis 

secara keseluruhan, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu: 

1. Perjanjian hukum timbal balik bila dilihat dari kajian etnografi pada 

model tradisi mbecek merupakan hukum adat istiadat, norma dan 

saknsi sosial yang mewajibkan untuk mengembalikan barang bawaan 

tersebut. Dari segi jaminan sosial model perjanjian tradisi mbecek yang 

digunakan adalah akad tabarru‟ pemberian secara ikhlas. 

2. Nilai-nilai tradisi mbecek yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu 

di kalangan masyarakat Ngerayun Kabupaten Ponorogo pada awalnya 

adalah nilai gotong royong dan tolong-menolong sebagai sarana 

tabungan sosial tetapi adanya perubahan nilai-nilai tersebut yakni 

bahwa perubahan yang menjadikan kewajiaban sosial serta 

memberatkan perekonomian yang lemah. 

B. Saran-saran 

1. Peneliti juga berharap kepada pelaku praktik mbecek seharusnya dalam 

berbuat kebaikan dilakukan dengan niat tolong-menolong secara tulus 

ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah SWT. 
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2. Penulis berharap melalui karya ini meskipun belum sempurna mampu 

dijadikan bahan pertimbangan dan kajian tambahan untuk menambah 

manfaat serta sumbangan kepada masyarakat untuk menjadikan 

referensi bahwa nilai-nilai budaya mbecek merupakan nilai-nilai yang 

luhur serta tidak ditinggalkan. 
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