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Sambutan Dekan 

Fakultas Syariah UIN Mataram

Salah satu fungsi strategis perguruan tinggi 
adalah ikut serta dalam pembangunan 

nasional untuk dapat berkontribusi mencerdaskan 
kehidupan berbangsa melalui tiga hal penting yang disebut 
Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran, Penelitian 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Terkait dengan hal itu 
Dosen sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi dituntut 
untuk melaksanakan kewajiban tridharma perguruan 
tinggi tersebut dengan sebaik-baiknya dengan proporsi 
yang seimbang. 

Fenomena di lapangan menunjukkan, seringkali 
dosen lebih banyak melaksanakan kewajiban dalam bidang 
pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dan agak 
kurang dalam melaksanakan kewajiban penelitian. Padahal 
penelitian merupakan pilar penting dalam proses kegiatan 
akademik perguruan tinggi. Selain untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan, penelitian juga berperan sebagai 
media memberikan informasi ilmiah dalam rangka 
mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. Penelitian 
yang dipublikasikan dalam bentuk karya tulis berupa buku 
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referensi maupun buku bahan ajar adalah upaya untuk 
terus meningkatkan eksistensi budaya akademik dalam 
bidang penelitian. 

Publikasi ilmiah yang merupakan rangkaian akhir dari 
sebuah penelitian bertujuan untuk menyebarkan hasil yang 
diperoleh dalam sebuah aktifitas ilmiah berupa penelitian. 
Dengan publikasi hasil tersebut, para pembaca diberikan 
kesempatan untuk mengambil dan mendapatkan informasi 
ilmiah sesuai dengan standar setiap metode penelitian 
yang digunakan. Dengan begitu, akan terus beerkembang 
semangat untuk mengolah pikir dalam pengembangan nilai-
nilai akademis yang pada gilirannya dapat membangun dan 
menciptakan peradaban yang kuat dan kokoh berdasarkan 
pada nilai-nilai etika ilmu pengetahuan.Buku yang berada 
di tangan pembaca ini, adalah buku yang ditulis oleh 
salah seorang dosen Fakultas Syariah UIN Mataram yang 
berisi tentang Peran sosial Keagmaan Perempuan sasak 
Buku ini adalah buku reference (rujukan) yang akan sangat 
bermanfaat secara khusus bagi insan akademik serta 
masyarakat luas secara umum sebagai bahan bacaan yang 
mencerdaskan, menambah wawasan, dan lain sebagainya.

Di samping itu upaya untuk menulis dan 
mempublikasikan buah pikiran dalam bentuk buku adalah 
tradisi generasi intelektual dalam upaya mengabadikan 
buah pikiran tersebut sehingga bisa dibaca dan pelajari 
oleh generasi berikutnya. Transmisi keilmuan dengan 
menuliskannya menjadi buku yang dapat dibaca oleh 
generasi berikutnya merupakan tradisi yang dilakukan 
oleh para ulama Islam sehingga karya-karya mereka bisa 
menjadi rujukan masyarakat dalam menjalani kehidupan 
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bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. 
Tradisi ini juga merupakan upaya untuk melestarikan 
kebarokahan ilmu sehingga bermanfaat bagi penulisnya 
setelah ia tiada, sesuai dengan Sabda rasulullah SAW:

انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو  ابن أدم  إذا مات 
علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له

“Apabila meninggal seorang anak adam maka terputuslah 
amal kebaikan baginya kecuali dari tiga hal: Shadaqah Jariyah 
(yang mengalir pahalanya), atau ilmu yang bermanfaat, atau 
anak sholeh yang senantiasa berdoa untuknya.”

Langkah penulisan buku-buku merupakan langkah 
positif  yang harus terus diberikan support. Oleh karena 
itu, saya sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram 
atas nama lembaga memberikan apresiasi yang tinggi 
kepada para penulis yang telah meluangkan waktu untuk 
terus menggerakkan pena dan menuangkan pikiran dalam 
bentuk karya tulis.    

Harapan kami semoga akan terus lahir karya-karya 
akademis serupa di masa-masa mendatang dalam rangka 
pengembangan Fakultas Syariah UIN Mataram khususnya 
dan masyarakat luas pada umumnya. 

Mataram, 10 Desember 2019
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Musawar, M.Ag.
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Pengantar

بسم اهلل الرمحن الرحيم

Tiada kata yang paling berharga penuils 
ungkapkan ke hadirat Allah S.W.T., 

melainkan ucapan alhamdulillah wasyukrulillah, atas segala 
limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada 
penulis, sehingga dapat mengemban tugas-tugas sebagai 
khalifah fi al-Ardl. Terutama sekali nikmat kesehatan 
dan kesempatan dalam merampungkan penulisan buku 
referensi ini serta proses mengeditnya sehingga bisa 
diterbitkan sesuai niat tulus penulis, yaitu dapat dinikmati 
oleh khalayak pembaca di mana saja berada.

Tradisi atau kearipan lokal merupakan kajian 
yang sangat unik untuk dikaji.Di samping memberikan 
informasi penting terhadap kekhasan suatu komunitas 
tertentu juga memberikan kontribusi penting terhadap 
mekanisme pengembangannya dan sekaligus usaha untuk 
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melestarikannya sebagai kekayaan khazanah kebudayaan 
suatu daerah bahkan suatu Negara secara umum.Oleh 
karena itu, tidak heran kalau kemudian satu tradisi dapat 
dikaji melalui aspek yang berbeda-beda tergantung dsiplin 
keilmuan yang dimiliki oleh pengkaji ataupun penulis.
Bagaimana tidak, kajian ini diseriusi oleh banyak kalangan 
baik dari akdemisi, peneliti, aktivis sosial, para pihak yang 
terkait.Selain itu, pemerintah juga terus memberikan ruang 
seluas-luasnya serta pembiayaan yang cukup pantastis 
kepada masyarakat akademisi maupun peneliti  agar terus 
termotivasi dalam menekuni persoalan tradisi-tradisi yang 
berkembang ajeg dalam masyarakat. Berbagai terobosan 
itu tidak hanya disediakan oleh pihak pemerintahan tetapi 
juga lemebaga-lembaga sosial swasta yang bekerja sama 
dengan luar negeri juga tidak ketinggalan memberikan 
kesempatan kepada masyarakat luas untuk menseriusi 
tradisi yang paling unik dalam masyarakat. Karena itu, 
tidak heran kalau kemudian masyarakat bersaing dalam 
mengkaji tradisi yang mereka anggap menarik dalam 
rangka memberikan informasi kepada masyarakat agar 
dapat dilestarikan agar memberikan kontribusi kembali 
kepada masyarakat.

Sisi menarik sebuah tradisi adalah ketika dilakukan 
semacam pengkajian dari persepktif  yang berbeda.Satu 
tradisi bisa saja dikaji dari bidang keilmuan yang sesuai 
dengan keahlian para pihak yang menekuninya.Beberapa 
penelitian dan hasil kajian dari satu tradisi komuntitas 
tertentu menjadi bukti kongkrit bahwa tradisi tersebut 
tidak pernah habis-habisnya untuk dikaji.Salah satu 
komunitas yang banyak dijadikan sebagai sasaran kajian 
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adalah masyarakat suku Sasak yang mendiami pulau 
Lombok.Bagaimana tidak,pengkajian yang dilakukan oleh 
Warga Negara Asing yang sudah diterbitkan baik dalam 
bentuk buku referensi  maupun jurnal sekan tidak terhitung 
jumlahnya. Karena itu, buku ini merupakan hasil peneltian 
yang dilakukan penulis dalam beberapa dekade khususnya 
mengkaji tentang masyarakat Sasak Lombok baik di tradisi 
yang dipraktekkanya di Lombok Tengah, Lombok Barat, 
dan Mataram.

Kajian yang diketengahkan dalam buku ini adalah 
murni tradisi-tradisi masyarakat Sasak yang belum pernah 
dilakukan penelitian sebelumnya meskipun masih ada 
terdapat sedikit kesamaan namun penulis anggap tetap 
berbeda karena tinjuan kajiannnya berbeda.Karena itu, 
judul buku yang diangkat penulis ini memberikan nuansa 
kearifan masyarakat Sasak dalam melaksanakan berbagai 
tradisi yang menunjukkan semangat sosial mereka dalam 
berbagai sistuasi dan keadaan sehingga tidak heran kalau 
kemudian masyarakat ini terus dijadikan sebagai sasaran 
empuk untuk dilakukannya sebuah penelitian. Motivasi 
itu terjadi bukan karena keunikan personal suku Sasaknya 
tetapi juga sikap religiustias terkadang menjadi keunikan 
lain bila dihadapkan dengan trardisi muamalah yang lazim 
dipraktekkannya. Mungkin dari luar orang akan melihat 
serta bisa mengklaim tradisi yang dipraktekkan masyarakat 
suku Sasak itu menyimpang dari syariat maupun norma-
norma keislaman. Namun setelah dilakukan penelitian 
orang akan menyadari bahwa praktek muamalah yang 
selama ini dijadikan sebagai tradisi yang non syariat itu 
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justru akan lebih menunjukkan sikap keberterimaannya 
daripada menolaknya.

Adanya tradisi pasah anak dalam masyarakat Sasak 
merupakan perwujudan sikap serta tindakan yang sangat 
tidak manusiawi karena demi keselamatan anak tidak 
terancam, maka seorang ayah dan ibu kandung harus 
tega membuangnya di tempat-tempat tertentu agar 
dipungut serta diasuh oleh orang lain. Tetapi karena ada 
nuansa sosial yang ditunjukkan dari parketk itu semisal 
adanya transaksi penetapan uang tebusan anak yang 
sudah dibuang  oleh orang tua kandung kepada orang tua 
angkat menjadi kearifan sosial yang menunjukkan saling 
tolong menolong, mempererat nilai silaturahmi, dan 
miminimalisir kesenjangan dalam masyarakat suku Sasak. 
Dengan demikian, taradisi ini masih kuat diparktekkan 
oleh masyarakat suku Sasak di Lombok Tengah bagian 
timur selatan 

Belum lagi tradisi lain yang terus menerus 
menunjukkan nilai sosial di dalamnya. Taruh misalnya 
praktek hutang uang yang lazim dipartekkan oleh 
pedagang bakulan di kalangan Ibu Ibu Sasak.Meskipun 
hasil penelitian ini menunjukkan konflik internal keluarga, 
kesenjangan sosial, disintegrasi sosial tetapi setidaknya 
menjadi nuansa sosial jika tidak dipraktekkan demikian 
sehingga nilai silaturrahmi, tolong menolong, dan saling 
angkat antar sesama bisa terjadi. Itulah sebabnya buku ini 
tidak hanya menunjukkan sikap sosial yang ditunjukkan 
oleh masyarakat Sasak saja melainkan konflik yang terjadi 
setelah melakukan praktek tersebut setidaknya dapat 
menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi masyarakat 
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Sasak selanjutnya dalam mempraktekkan tradisi yang 
sama.

Kearifan sosial terus ditunjukkan oleh masyarakat 
suku Sasak di Lombok.Di antaranya dalam praktek 
transaksi antara majikan dan buruh.Mekanisme pemberian 
gaji yang bersifat borongan, mingguan, dan harian dengan 
mewujudkan kebersaman serta keihlasan kedua belah pihak 
menjadi perwujudan yang jelas telah mempraktekkan nilai-
nilai sosial di dalamnya.Kelebihan gaji atau kekurangan 
yang diterima oleh pihak buruh tidak menjadikannya 
sebagai masalah justreru menjadi salah satu perekat dalam 
membangun sikap tolong menolong, memperkuat rasa 
persaudaraan, dan saling menhargai kedua belah pihak. 

Sementara kerifan sosial yang sangat jelas bahkan 
paling sosial di antara semuanya adalah praktek tradisi 
melampak oleh masyarakat Sasak.Bagiaman tidak, praktek 
yang ditampakkan sangat berlebihan bahkan praktek 
hutang sekalipun tidak menjadi kendala untuk terus 
mempraktekkan tradisi yang satu ini.Pemebrian sedekah 
keperluan hidup si mayat selama hidupnya bentuk sikap 
sosial yang berlebihan yang dapat ditunjukkan masyarakat 
dalam urusan kepaten.Setiap orang yang tidak menghendaki 
praktek ini berjalan dipastikan mengklaim sebagai perbuatan 
yang sia-sia bahkan terlalu berlebihan karena inspirasi 
daru sebagian besar ulama bahwa praktek yang membuat 
susah keluarga yang kena musibah dalam masayarakat 
adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi oleh agama. 
Oleh karena itu, tidak heran kalau kemudian praktek ini 
terjadi pro kontra dalam masyarakat dalam meniyakinya.
Namun setelah dilakukan penelitian seolah apologi yang 
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terus dialalamatkan kepada pihak praktisi praktek tradisi 
melampak ini menjadi kabur ketika ditunjukkan nilai-nilai 
sosial yang terkandung di dalamnya.

Buku ini bisa tersusun dengan baik tidal lepas 
dari bantuan semua pihak. Karena penulis tidak lupa 
menyamapaikan terima kasih kepada HM. Taufiq yang  
telah mendorong paksa untuk segera diterbitkannya buku 
ini. Karena berkat antum penulis bisa bertemu langsung 
dengan penulis muda yang berbakat, yaitu M. Firdaus yang 
sekaligus diminta bantuannya sebagai layouter, sehingga 
dalam jangka waktu yang relatif  singkat dapat tercetak 
sesuai dengan harapan.Oleh karena itu, terima kasih yang 
mendalam penulis ucapkan kepada antum Mas Firdaus. 
Begitu juga ucapan terima kasih penulis haturkan kepada 
seluruh guru guru penulis, ustazd/ustazah, dan para kiyai/
Tuan Guru tempat penulis mengais ilmu. Karena berkat 
beliaulah penulis bisa mencoba menularkan ilmu lewat 
dunia tulis menulis tak terkecuali lewat terbitnya buku ini.

 Secara khusus penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang mendalam kepada orang tua yang telah 
mendidik dengan caranya sendiri, walaupun penulis sedikit 
merasa terkekang dengan metode dan strategi didikannya.
Tetapi semuanya penulis rasakan sangat berguna sehingga 
dapat memahami teknis untuk menuangkan semangat 
silaturrahim akademis melalui tulisan ini.Tulisan ini penulis 
persembahkan kepadamu Bapak dan Ibuku tercnita.
Semoga balasan pahala yang timbul dari usaha ini selalu 
terkirim kehadiratmu agar kebahagiaan dan kesejahteraan 
dunia akhirat menyertaimu. Tak lupa juga ucapan terima 
kasih  penulis sampaikan kepada istriku Iir Wahyunitercinta, 
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anak-anakku Falah dan Nahwa tersayang. Kehadiranmu 
menjadi bagian yang menghantarkan penulis menjadi 
sukses sesuai harapan keluarga.Penulis berdo`a semoga 
sumbangan dan budi baik kalian mendapatkan balasan yang 
setimpal di sisi-Nya dan menjadi bekal untuk mendapatkan 
kebahagiaan di akhirat nanti.Semoga kalian juga selalu 
mendampingi dan memotivasi penulis dalam berkarya 
agar banyak memberikan sumbangan yang berguna bagi 
agama, masyarakat, bangsa, dan Negara.Selain itu, masih 
banyak orang-orang yang perlu diberikan ucapan terima 
kasih, terutama bagi mereka yang telah ikut andil dalam 
tulisan ini. Tetapi penulis tidak bisa menyampaikannya 
secara orang per orang melainkan dengan cara kolektif, 
semoga semua kebaikan merka senantiasa mendapat 
ridha Allah dan dicatat sebagai amal shalih diiringi dengan 
jazakumullah kahira al-jaza. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih 
banyak kekuarangan dan bahkan mengundang pertanyaan 
yang sangt membutuhkan jawaban-jawaban. Oleh 
karena itu kritik, saran, dan masukan bersifat konstruktif  
sangat penulis harapkan dari semua kalangan demi 
kesempurnaannya di masa yang akan datang. Apalagi kalau 
ada nazar besar penulis untuk menerbitkannya kembali 
dalam volume yang lebih banyak lagi. Semoga karya yang 
sederhana ini senantiasa bermanfaat bagi masyarakat 
umumnya, dan bagi penulis dan keluarga, serta mendapat 
ridha Allah S.W.T. sebagai amal shaleh dan menjadi ilmu 
yang bermanfaat fi al-dunya wa al-akhirat. Amin

Penulis,
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BAB I

PULAU LOMBOK DAN IDENTITAS 
MASYARAKAT SASAK

a. sejarah Lombok dan Masyarakat sasak 

Pemberian nama bagi pulau atau daerah 
merupakan suatu yang lumrah bila ditinjau 

dari perwujudan kondisi lokal dari tatanan kehidupan 
sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Karena 
itu, melegalkan nama sebuah lokalitas kadang-kadang 
merupakan cerminan dari sifat dan karaktristik penduduk 
yang bermuqim di tempat tersebut. Termasuk pemberian 
nama pulau Lombok yang terus terkesan dalam pikiran 
khalayak publik, bahwa Lombok sering kali diartikan 
sebagai cabe rawit sehingga berimbas bagi penduduknya 
yang terus diasumsikan sebagai masyarakat yang cenderung 
menampakkan sikap, sifat, dan watak yang keras.1 Meski 

1 Karaktristik, watak, dan sifat yang keras dapat dibuktikan dari 
kehidupan mereka sehari-hari terutama saat berkomunikasi antar sesama 
dengan nada yang cukup keras. Karaktristik yang keras juga ditunjukkan 
oleh masyarakat Sasak dalam mempertahankan dan menegakkan 
kebenaran kendatipun persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat 
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demikian, klaim tersebut di  satu sisi ada nilai benarnya, 
akan tetapi bila merunut akar sejarahnya dengan mendalam, 
mesti tersingkap latar belakang pemberian nama dengan 
sebutan Lombok tersebut dibakukan. 

Dalam perspektif  sejarah bahwa Lombok berasal 
dari kata Lombouk (bahsa Sasak) yang berarti lurus, di 
mana hal ini dapat dibuktikan dari karakter masyarakatnya 
yang senantiasa mewujudkan sikap jujur, adil, amanh, dan 
relegius dalam kehidupan sehari-hari.2 Praktik lurus dalam 

spele. Hal itu memang dimotivasi oleh ke-konsistenan mereka dalam 
memperrtahankan apa yang mereka anggap benar. Di samping itu faktor 
lingkungan geografis yang sangat mempengaruhi tata kehidupan mereka 
seperti letak wilayahnya berada di belahan Timur Indonesia yang iklim 
cuacanya sangat panas bila dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain, 
pulau Bali misalnya, Jawa dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut setidaknya 
dapat mengkonstruk tertanamnya sifat serta watak yang keras dan tegas 
bagi masyarakat suku Sasak dalam segala aspek kehidupannya. Keras 
dan tegasnya sikap yang dimiliki masyarakat suku Sasak dapat dicermati 
dari pengakuan-pengakuan mereka tentang semangatnya yang berkobar 
dalam tawuran untuk menyelesaikan persolan-persoalan yang memang 
mereka anggap benar (main siat: bahasa Sasak). Legitimasi sikap yang keras 
terhadap masayarakat suku Sasak dari pihak pablik semakin mengecil, 
dikarenakan telah banyaknya masyarakat suku Sasak yang tersadarkan 
lewat penyuluhan agama, kegiatan seremonial, dan pendidikan lewat 
perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga pendidikan Islam formal 
yang cukup banyak tersebar di daerah-daerah terutama di pulau Lombok 
Nusa Tenggara Barat. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh 
agama tanggal 23 Mei 2019.       

2  Dalam aspek historis disebut  lombouk (bahasa Sasak) karena 
mayoritas masyarakat Islam Sasak pada awal masuknya Islam sangat 
konsisten dalam mempertahankan sikap, terlepas sikap itu baik 
maupun buruk. Hal ini dapat dicermati dari pengakuan-pengakuan 
tokoh pemerintahan yang berasal dari daerah Jawa, bahwa mereka 
rata-rata mengungkapkan masyarakat Sasak biasanya kalau sudah 
baik akan seterusnya bersikap baik, akan tetapi kalau bersikap buruk 
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segala hal, menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat 
Lombok, di mana mereka mampu mengamalkan berbagai 
aspek ajaran agama yang diperolehnya dari pengajian-
pengajian, kegiatan seremonial seperti hiziban, tahlilan yang 
terus berkembang lancar sampai ke pelosok-pelosok daerah 
tertentu. Karena tidak menjadi suatu yang ironis ketika 
masyarakat suku Sasak mempertahankan identitasnya 
sebagai masyarakat yang tekun dan taat terhadap ajaran 
agama dari ketidak-seganan mereka dalam memerintahkan 
generasi dan keturunan mereka semenjak dini untuk 
mengikuti pengajian-pengajian mulai dari tingkatan yang 
paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sekalipun. 
Hal itu tentu sekali dilakukan secara aktif  dan konsisten 
di rumah-rumah, atau lembaga-lembaga formal yang ada, 
seperti TPA, TKA, Diniyah, Mu`alimin, Ma`had  Ali dan 
lain-lain, demi terjaganya nama baik masyarakat Lombok 
di mata umum.3

Realisasi kegiatan pengajian secara rutin bagi 
anak-anak, dimaksudkan agar anak tersebut sampai 
dewasa diharapkan menjadi orang-orang yang memiliki 

maka seterusnya bersikap buruk. Salah seorang tokoh pemerintahan 
dalam merespon hal yang sama, mantan Gubernur Nusa Tenggara 
Barat misalnya, yaitu  Bapak H. Warsito pada saat tablig akbar setelah 
sebelumnya beliau dilantik sebagai Gubernur dilapangan umum kota 
Mataram. Harian Lombok post terbit tanggal  3 Januari 1992, 4 

3 Sikap konsisten masyarakat suku Sasak dalam menjaga dan 
menerapkan konsep-konsep ajaran Islam yang benar terlihat dari 
motivasi mereka yang terus berkobar, di mana anak generasi mereka 
tidak hanya mengaji (belajar agama) di lingkungan formal akan tetapi 
malam hari mereka juga menggodoknya untuk mengetes kemampuna 
agama yang telah mereka terima dari ustaz-ustazah di mana mereka 
mengaji. Wawancara dengan Bapak Syawal tanggal 23 Mei 2019.  
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keperibadian serta bermoral tinggi, berakhlak mulia serta 
selalu lurus dalam aktivitas kesehariannya.Mengaji atau 
menuntut ilmu agama merupakan bagian dari beban 
kewajiban yang harus diemban oleh anak-anak dari 
semenjak kecil. Dikarenakan hal itu merupakan tradisi 
lokal yang mencerminkan ciri khas masyarakat suku Sasak 
Lombok yang tidak bisa dihilangkan. Dengan  demikian, 
sebagai metode untuk melanggengkan tradisi ini para nenek 
moyang mereka sering melantunkan pepatah bagi  semua 
generasinya sebagai bagian dari metode dalam memotivasi 
mereka, antara lain sebagai berikut: 

  “ Pes pindang trasi tetunuk” 

   “ Bareh midang ngaji julu”4

4  Pepatah tersebut secara harpiah memiliki arti pepes  pindang trasi 
dibakar nanti ngapel ngaji terlebih dahulu. Para nenek moyang sengaja 
melantunkan pepatah ini karena melihat kondisi lokal tata kehidupan 
masyarakat remaja pada saat itu, dimana anak-anak yang beranjak  
remaja biasanya pengajian menjadi terbengkalai gara-gara adanya gadis 
cantik yang menjadi obyek incaran mereka. Bahkan dalam pergi ngapel 
bagi laki-laki yang tertarik dengan salah seorang gadis secara bergantian 
mereka menemui gadis tersebut di malam yang sama. Dalam proses 
pergantian menemui gadis cantik tersebut, para cowok berlomba-lomba 
untuk lebih dahulu ketemu. Bagi cowok pertama yang telah bertemu 
sekaligus telah mengungkapkan isi hatinya. Kemudian bagi cowok 
kedua menunggu di luar rumah gadis dalam waktu yang telah disepakati 
secara umum oleh kaula muda Sasak, satu jam atau dua jam misalnya. 
Setelah waktunya mendekati selesai untuk cowok pertama, bagi cowok 
kedua segera memberikan isyarat dengan cara berdehem yang cukup 
keras agar pertamuannya antara cowok pertama dengan si gadis segera 
diselesaikan. Tradisi lokal yang dipraktekkan oleh kaula remaja suku 
Sasak ini lazim disebut sebagai tradisi sundul-menyundul. Wawancara 
dengan Wildan Remaja Kampung Wates Pringgarata Lombok Tengah 
30 Mei  2019.        
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Sementara itu didapatkan informasi bahwa dalam Babad 
Lombok,5 kerajaan tertua di Lombok dan pertama sekali berdiri 
disebut dengan desa laeq.6 Banyak yang menjadi penduduknya 
dari kalangan ahli sihir dan dapat diklaim sebagai masyarakat 
yang animis. Pada saat itu sama  sekali belum mengenal 
raja sehingga besar kemungkinan mereka dipimpin oleh 
toaq lokaq (bahasa Sasak kuno). Kehidupan mereka dapat 
dikatakan cukup modernis, yaitu  sudah mulai berladang, 
bertani, dan berburu. Beberapa tahun kemudian desa laeq 
(bahasa Sasak kuno) pindah membangun negeri baru yang 
disebut dengan Pamatan, mereka dipimpin oleh seorang raja. 
Sedangkan raja tersebut dibantu oleh sorang patih. Selama 
penguasaan raja dapat membentuk sarana administratif  
dalam memudahkan jalannya roda pemerintahan seperti 
demang-demung, tumenggung, rangga, nyaka, lurah, dipati, 
dan jangka. Semntara agama yang mereka anut di saat 
itu adalah agama Budha, sedangkan negeri tersebut tata 
pemerintahannya menjadi aman, tentram, dan makmur 

5 Babad Lombok merupakan sebuah buku tertua yang membahas 
tentang sejarah pulau Lombok dengan menggunakan bahasa kawi (bahasa 
yang dianggap paling halus bagi masyarakat Sasak, yaitu campuran dari 
bahasa halus jawa kuno dan Bali. Bahasa ini sering diklaim masyarakat 
Sasak sebagai bahasa asli). Babad lombok ini sering diklaim masyarakat 
Sasak sebagai bahasa asli bagi mereka yang teguh mempertahankan 
adat lokal lazimnya sebagai kitab pegangan mereka dalam prosesi dan 
melaksanakan adat lokal. Wawancara dengan Amaq Sahali Lombok 
Timur tanggal 30 Mei  2019. 

6  Desa laiq adalah desa yang paling dulu muncul di pulau Lombok 
yang dibangun oleh masyarakat suku Sasak sekitar 18 Abad yang silam. 
Oleh karena Desa ini sebagai desa tertua di pulau Lombok maka bagi 
masyarakat suku Sasak dijadikan sebagai pusat pemerintahan maupun 
kerajaan di kala itu. Wawancara dengan Amaq Sahali tanggal 3 Juni 
2019.   
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sehingga tidak mengherankan kalau kemudian didatangi 
oleh penduduk Asing dari berbagai negeri di nusantara.7

Desa laiq ini kebetulan dipimpin dan dikuasai oleh 
Prabu Majapahit, beliau melakukan ekspansi daerah 
kekuasaannya ke bagian Timur seperti Sasak, Banyar, 
Makasar, Malaka. Adapun metode ekspansi yang dilakukan 
oleh Prabu Majapahit adalah dengan mengirim anak-anak 
kandungnya ke berbagai belahan daerah  di Nusantara 
termasuk putra sulungnya diutus ke daerah Sasak dan 
Sumbawa. Dengan demikian, Majapahit dapat menguasai 
daerah-daerah di atas, sehingga pada masa kekuasaannya 
dengan segera membangun Meru dan Sanggah setelah 
meninggalkan agama Budha. Karena itu putra Majapahit 
menggantikan raja Pamatan dan meresmikan Wratasari 
sebagai agama resmi mereka.8

7 Wawancara dengan Amaq Inah Kebon Jaya Lombok Barat 
tanggal 26 Juni 2007. lihat juga Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa 
Tenggara Barat (Depdikbud RI), Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat, 
jilid I ( Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat 
Jenderal Kebudayaan RI, 1997), 3.   

8 Tersebarnya agama Wratasari ini karena pihak raja 
menyetujuinya sebagai agama mayoritas, sebab dengan agama ini 
setidaknya dapat mengantarkan kondisi masyarakat lebih aman, tentram, 
dan harmonis dalam segala aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu 
pelopor utama agama Wratasari kala itu adalah pendeta Garendah yang 
telah menyebarkannya di pulau Jawa.  Setelah mayoritas penduduk suku 
Jawa memeluk agama Wratasari, kemudian Prabu Majapahit mengutus 
putra-putrinya untuk melakukan ekspansi agama itu ke daerah-daerah 
yang tersebar di Nusantara. Bagian Timur seperti daerah Bali, Sasak 
(Lombok), Banyar, Makasar, Malaka, dan lain-lain. Tim Penyusun 
Monografi NTB......, Ibid., 4. 
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Sedangkan menurut Babad Suwung, bahwa kerajaan 
yang pertama-tama berdiri di Lombok adalah kerajaan 
Suwung. Dengan demikian, sangat dimungkinkan 
peninggalan-peninggalan kerajaan Suwung dikisahkan oleh 
generasi penerusnya yang disebut dengan Babad Lombok 
atau Pamatan. Negeri Suwung ini kira-kira terletak di 
daerah Sambelie dan desa Sugian sekarang yang berada di 
wilayah Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Pamatan 
ada yang menduga di Sembalun sekarang.9

Negara Suwung ini diperintahkan oleh seorang 
raja, bernama Batra Indra serta permaisurinya bernama 
Diah Sita, kemudian beberapa putranya membentuk desa 
yang merupakan keraajaan-kerajaan kecil, yaitu sebagai 
berikut;

Amaq Rara putra sulung menggantikan ayahhnya.

Amaq Nyaka membuat Desa Brang Bantun

Amaq Langkakoun, membuat kerajaan di Langko

Amaq Salut, raja di Salut 

Amaq Balun, membuat kerajaan di Sembalun

Amaq Bayan, raja di Bayan 

Amaq Brang Tapen, raja Pejanggik 

Amaq Talkoang raja Bakong Taliwang Sumbawa

Kinyake Seket raja Aikmel 

Kinyake Koar Lalang, raja di Bima

9  Wawancara dengan Amaq Muniah desa Sambelia Lombok 
Timur tanggal 3 Juni 2019.  
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Kinyake Lombok, raja Lombok

Amaq Pembarengan raja Sokong.              

Sebelum Amaq Rara dinobatkan sebagai raja, 
pusat kerajaan akan dipindahkan dari negara suwung ke 
Talkoang (Sumbawa) tetapi kemudian dibatalkan karena 
Gunung Rinjani meletus dengan dahsyatnya. Kemudian 
pusat pemerintahan dipusatkan di Lombok setelah 
memindahkan Nyaka Lombok di Brenge. Oleh karena 
Amaq Rara bersemayam di Lombok, Beliau terkenal 
dengan sebutan Betara Lombok dan seluruh kekuasaannya 
disebut dengan pulau Lombok, dan kedudukan masing-
masing raja dari daerah tersebut adalah sebagai kepala desa 
atau lurah sekarang.10

Dari beberapa informasi yang telah diuraikan di atas 
nampaknya belum mewujudkan nilai realitas secara logis, di 
mana informasi yang satu dengan informasi yang lain masih 
bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, tidak berlebihan 
kalau peneliti memberikan rasionalisasi tentang sejarah 
pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Menurut hemat 
peneliti, bahwa secara logis berdirinya suatu kerajaan tidak 
lepas dari adanya komunitas, kelompok, organisasi yang 
relatif  kecil yang terpencar di mana-mana dalam sebuah 
negeri. Dengan demikian besar kemungkinan berdirinya 
pulau Lombok domotori oleh adanya komunitas-komunitas 
kecil, kemudian merasa sadar dengan pentingnya nilai 
persatuan dan kebersamaan, maka lambat laun komunitas-
komunitas yang kecil tersebut berinisiatif  membentuk 
sebuah kerajaan atau negara. Sedangkan penyatuan 

10  Tim Penyusun Monografi,  Ibid., h. 5 
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kelompok dan komunitas yang kecil tersebut merupakan 
realisasi dari pengaruh internal dari negeri tersebut. Akan 
tetapi tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor 
eksternal yang memungkinkan sistem tersebut terjadi. 

Begitu kontroversi menjelaskan sejarah pulau 
Lombok sehingga ragam persepsi terus bermunculan 
seperti penjelasan bahwa Pulau Lombok yang dimukimi 
oleh masyarakat suku Sasak merupakan pulau yang 
terletak di sebelah Barat pulau Sumbawa. Dalam Babad 
Sanggupati, pulau Lombok disebut dengan pulau Meneng 
(bahasa Sasak : diam). Tetapi yang lebih populer di kalangan 
rakyat lokal adalah Gumi Sasak atau Gumi Selaparang. Asal 
mula disebut dengan Sasak adalah karena adanya nenek 
moyang mereka dari pulau Jawa dengan membawa Sesek. 
Sedangkan menurut legenda Doyan Nada adalah pulau 
Lombok disebut Sasak karena penuh dengan Sesek dengan 
pohon kayu.

Dari legenda yang lain didapatkan suatu informasi 
tentang adanya dua tingkat perkembangan asal usul orang-
orang Sasak. Pada tingkat perkembangannya pertama 
dijelaskan bahwa orang-orang yang penghuni pulau 
Lombok pada mulanya merupakan penjelmaan dari empat 
puluh jin prawangsa ( jin bangsawan yang terdiri dari laki-
laki dan perempuan yang selama waktu itu bertempat 
tinggal di Gunung Rinjani). Mereka dipertahankan oleh 
putra raja yang disebut dengan Dewi Anjani, untuk turun 
sebagai penghuni pulau Lombok dalam bentuk manusia. 
Merekalah dalam perkembangannya menjadi nenek 
moyang orang Sasak yang selanjutnya menurunkan tokoh-
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tokoh pendiri kerajaan Selaparang , kerajaan Pejanggik, 
kerajaan Bayan dan lain sebagainya.11

Sementara itu dalam persi lain mengatakan bahwa 
zaman Majapahit penghuni bumi Sasak datang dari 
sebelah barat, yaitu Jawa, dan Madura. Bersama para 
pendatang lainnya kemudian mereka hidup bersama dan 
mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan 
Jerowaru. Raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Datu 
Jayakusuma. Dalam perkembangan selanjutnya, Datu 
Jayakusuma berkenan memindahkan pusat kerajaannya 
ke suatu tempat yang kemudian disebut dengan kerajaan 
Selaparang, selanjutnya di tempat lain Datu Jayakusuma 
juga menobatkan putranya sebagai raja Pejanggik.12

Selain itu ada yang menyatakan bahwa nenek moyang 
orang-orang Sasak adalah sama dengan nenek moyang 
suku Bali yang oleh karena sesuatu dan lain hal terpaksa 
berpisah dan berbeda tempat tinggal serta agama, sesuai 
dengan faktor yang mempengaruhinya. 

 Pembahasan dari hasil penelitian terus menggulirkan 
sejarah Lombok dengan mayoritas penduduk aslinya 
seperti penelitian yang telah dilakukan di Gunung Piring di 
Desa Trowawu kecamatan Pujut Lombok Tengah bahwa 
diperkirakan kurang lebih 1600 tahun yang lalu pernah 
terdapat suatu penduduk yang memiliki kebudayaan 
masyarakat Gili Manu, Bali serta mirip pula dengan 

11 Ibid., h. 2. 
12  Ahmad Abdul Syakur, Islam dan Kebudayaan Sasak Studi tentang 

Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Kebudayaan Sasak, Disertasi  (Yogyakarta: 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002), 50.  
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kebudayaan masyarakat Cina bagian selatan.13 Perkiraan 
tersebut muncul berdasarkan atas adanya sisa-sisa 
kebudayaan yang diketemukan di sana seperti beberapa 
perhiasan yang biasanya dipergunakan sebagai bekal di 
kuburan. Penduduk tersebut juga diperkirakan sebagai 
nenek moyang suku Sasak. 

B.  Greografi dan Monografi Pulau Lombok 
Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, salah satu di 

antaranya pulau Lombok. Pulau Lombok adalah bagian dari 
wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kondisi 
geografisnya terletak di sebelah timur Bali dan sebelah barat 
Sumbawa. Pada bagian Barat terbenatng selat Lombok dan 
pada bagian Timur terdapat Selat Alas. Sedangkan sebelah 
utara juga berbatasan dengan laut Jawa dan sebelah timur 
lautan Indonesia bagian selatnya. Sementara itu provinsi 
Nusa Tenggara Barat sendiri merupakan suatu daerah yang 
memiliki luas wilayah sekitar 2.015.315 km² dan Lombok 
sendiri merupakan suatu kawasan dengan luas wilayah 
sekitar 4.738.65 km² atau hampir seperempat dari luas 
provinsi Nusa Tenggara Barat.14

Lombok bila dibandingkan dengan pulau-pulau 
tetangganya, seperti Bali, Jawa yang terdapat di sebelah 
baratnya itu lebih banyak mendapatkan curah hujan 
dan sebelah timurnya pulau Sumbawa dan NTT yang 

13 Ibid., 51.
14 Erni Budiawanti, Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima 

(Yogyakarta: LkiS, 2000), 4. 
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relatif  tandus dan kering.15 Menurut sejarah, bahwa 
Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi yang memiliki 
delapan Kabupaten dan kota, yaitu Bima beribukota di 
Bima, Kodya Bima,  Dompu beribukotakan Dompu, 
Sumbawa beribukotakan di Sumbawa Besar, Sumbawa 
Barat beribukota di Taliwang, dan empatKabupaten Kota 
di lombok, yaitu Lombok Timur beribukota di Selong, 
Lombok Tengah beribukota di Praya, Lombok Barat 
beribukota di Mataram. Akan tetapi mencermati kondisi 
kemajuan struktur pemerintahan Lombok Barat terpecah 
menjadi Kodya Mataram, sehingga Lombok Barat yang 
dulunya beribukotakan Mataram berubah menjadi Gerung 
sebagai ibukotanya. Secara administratif  bahwa setiap 
Kecamatan terbagi lagi menjadi beberapa kelurahan dan 
setiap kelurahan terbagi lagi menjadi beberapa Kampung 
begitu seterusnya.

Setelah Kota Mataram telah mapan menjadi sebuah 
Kota Madya, maka masyarakat terus termotivasi untuk 
melakukan pemekaran di daerahnya masing-masing. Taruh 
misalnya wilayah Lombok bagian utara berusaha dengan 
berbagai cara untuk dapat memisahkan diri dari Kabupaten 
Lombok Barat. Salah satu yang memicu semangat mereka 
untuk melakukan pemekaran adalah karena murni dalam 
pengurusan kebutuhan adminitrasi yang terkait dengan 
pemerintahan mereka harus menempuh perjalannan yang 
cukup jauh.Misalnya masyarakat Utara di daerah Bayan 
mereka harus ke Ibu Kota Lombok Barat Gerung untuk 
mengurus adminitrasi kepemerintahan.Belum lagi alasan-

15 Solikhin Salam, Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa 
Depannya ( Jakarta: Kuning Emas, 1992), 2.  
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alasan lain sehingga berdirilah Kabupaten Lombok Utara 
yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.Selanjutnya 
wilayah yang dijadikan pusta Kota Lombok Utara adalah 
Tanjung.

Di samping memiliki daerah yang cukup luas, 
Lombok juga sangat masyhur dengan pulau yang terdapat 
di dalamnya panaroma alam yang sangat subur dan indah, 
dimana setiap pegunungan terdapat areal wisata yang 
indah dan sejuk. keindahannya bukan sekedar pujian dari 
masyarakat setempat, bahkan sanggup mengundang minat 
penduduk daerah senusantara sampai luar negeri. Karena 
itu, tidak sedikit ditemukan orang-orang Asing dari luar 
daerah atau luar negeri sebagai pelancong yang ikut serta 
bergumul dan menikmati keindahan pemandangan wisata-
wisata di Lombok. 

Adapun daerah wisata yang cukup terkenal sampai 
ke luar negeri adalah bagian tepi Barat Lombok terdapat 
pantai Senggigi yang sampai saat ini belum pernah sepi 
dari pelancong-pelancong luar negeri seperti Australia, 
Amerika, Jerman, Jepang, Korea dan lain sebagainya. 
Sementara bagian tengah tepi Barat Lombok terdapat areal 
wisata bahari seperti Ampenan, Batu Layar, cemare, Gili 
Trawangan, Gli Gede, dan masih banyak lagi daerah wisata 
yang terus diramaikan oleh para pelancong lokal maupun 
Asing di Lombok Barat seperti kolam renang Narmada, 
Suranadi, Sesaot. Begitu juga tidak kalah indahnya daerah 
wisata yang terhampar di belahan daerah Lombok Tengah 
yang sampai saat ini dapat menarik simpati pengunjung 
seperti pantai Pujut, Jerowaru sampai membentang ke arah 
Timur, yaitu pantai Tanjung Luar. Sedangkan di daerah 
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Lombok Timur juga terdapat wilyah wisata yang tidak 
kalah menarinya dengan areal wisata yang ada di Lombok 
Barat maupun Lombok Tengah seperti air terjun Sendang 
Gile, Prau Banyar, Sukedane, dan lain-lain.16

 Di samping memiliki areal wisata yang cukup banyak, 
sejuk, indah, Lombok juga terkenal dengan pualu seribu 
masjid dimana setiap desa, dusun bahkan di semua pelosok 
terdapat masjid-masjid yang menyejukkan pandangan 
dengan aneka warna menara. Selain itu juga di sepanjang 
pesisir pantai terdapat makam-makam Tuan Guru atau 
makam orang-orang saleh yang setiap saat dipadati oleh 
pengunjung baik dari penduduk lokal maupun luar daerah. 
Alasan mereka melakukan kunjungan ke makam adalah 
semata untuk bertawassul agar segala cita-cita, harapan 
lebih cepat terkabulkan. Bahkan sebagian mereka yang 
lebih ekstrim mengatakan, bahwa satu-satunya jalan 
untuk meraih keselamatan serta pangaduan nasib adalah 
bertawassul dengan mengunjungi seluruh makam Tuan 
Guru dan makam orang Saleh.17

16 Klaim keindahan geografis seperti areal parawisata dan tempat-
tempat rekreasi bukan saja terlontar dari penduduk lokal Lombok 
sendiri akan tetapi klaim indah secara berlebihan juga dikemukakan 
oleh mereka-mereka dari para pelancong yang berdatangan dari daerah 
tetangga, begitu juga dari daerah luar negeri. Bahkan menurut pengakuan 
M. Saleh sebagai seorang karyawan discotic yang berada di pesisir pantai 
Senggigi mengemukakan bahwa lokasi-lokasi parawisata di Lombok 
telah menjadi obyek utama bagi pelancong Asing dari negara-negara 
yang maju. Wawancara dengan Muhammad Saleh tanggal 28 Mei 2019.    

17 Tradisi tawassul bagi masyarakat Islam Sasak adalah tradisi 
yang tidak bisa dihilangkan, karena hal itu dipraktikkan dari nenek 
moyang mereka. Kegiatan seperti ini sering mereka lakukan ketika akan 
bepergian jauh atau musafir seperti pergi melaksanakan ibadah haji ke 
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Dicermati dari data penduduk secara kuantitatif  
bahwa propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah 
tetangga Bali mempunyai penduduk sekitar 3. 369.649 
jiwa yang tersebar secara tidak merata di semua kabupaten 
dan kota. Lebih dari 70% atau sekitar 2,4 juta penduduk 

tanah suci Makkah, merantau ke luar negeri mencari nafkah, bahkan 
ada juga yang mengadukan nasib mereka yang lama membujang dan 
belum mendapatkan jodoh, dan ada pula yang memenuhi janji atau 
nazar  bagi mereka yang telah mendapatkan keberuntungan seperti 
lulus ujian, mendapatkan jodoh yang sesuai dengan pilihannya. Bagi 
ummat Islam Sasak tradisi ini tidak asing lagi di benak mereka, sehingga 
tidak heran bagi seluruhlapisan masyarakat mempraktikkannya. 
Adapun makam-makam yang tidak diragukan kekeramatannya adalah 
makam Loang Baloq yang terdapat di daerah Tanjung Karang Ampenan, 
makam Selaparang Lombok Tengah, makam almarhum Tuan Guru 
H. Zainuddin Abdul Majid di Lombok Timur, makam Padang Reak di 
Keranji Labuapi Lombok Barat belum lagi dengan makam-makam yang 
lain yang terhampar diseluruh pesisir pantai dan di tengah-tengah areal 
persawahan. Anggapan keramat bagi mereka terus bermunculan karena 
satu atau dua kali mereka berziarah dapat dipastikan keinginan mereka 
dapat tercapai serta mendapatkan kebrkahan hidup di dunia maupun 
di akhirat. Wawancara dengan juru kunci makam Loang Baloq , yaitu 
bapak Badri tanggal 30 Mei 2019. Bertawassul dari makam-makam Tuan 
Guru yang dilakukan masyarakat Sasak di pulau Lombok merupakan 
manipestasi dari tujuan dan motivasi bagi masing-masing penziarah. 
Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Amir Aziz bahwa tujuan dan motivasi 
mereka ke makam adalah syukuran, sebagai rutinitas keagamaan, bayar 
janji (memenuhi nazar), ngurisang (cukuran), kelancaran rizki, segera 
mendapatkan jodoh, ekspresi kecintaan, do`a keselamatan dan kesehatan, 
sembuh dari sakit, doa menjelang keberangkatan haji, memperoleh 
barakah, mencari nasib baik, mencari pusaka, ingin mendapatkan 
anak (laki-laki/perempuan), supaya anaknya pintar dan tidak nakal, 
menambah semangat beribadah, ikut-ikutan diajak keluarga, dan sekedar 
mampir (ingin tahu). Lihat Ahmad Amir Aziz, Kekeramatan Makam Studi 
Kepercayaan Masyarakat terhadap Kekeramatan Makam-makam Kuno di 
Lombok, Jurnal Penelitian Keislaman (Mataram: Lemlit IAIN, 2005).  
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propinsi NTB bermukim di daerah Lombok selain itu 30 % 
bermukim di daerah pulau Sumbawa, Dompu, dan Bima.18

Lombok Barat serta Kodya Mataram dengan penduduk 
sekitar berjumlah 859.461 jiwa merupakan wilayah yang 
paling padat penduduknya sedangkan pulau Dompu sendiri 
memiliki jumlah yang lebih kecil yaitu kurang lebih 850 
jiwa.19 Lebih dari 83% penduduk propinsi Nusa Tenggara 
Barat tinggal di desa-desa, dusun, serta hidup dengan mata 
pencaharian bertani. Sedangkan selebihnya masing-masing 
tinggal di kota-kota kurang lebih sekitar 36%. Adapun 
status kerjaan mereka bervariasi, yaitu berwiraswasta, 
pelayan toko, pertukangan, Pegawai Negeri Sipil, dan lain 
sebagainya.20

C.  agama dan Kepercayaan suku sasak Lombok 
Menurut sejarah bahwa sebelum masuk Islam di pulau 

Lombok orang-orang suku Sasak dari zaman dahulu telah 
menyandang kepercayaan terhadap zat yang menguasai 
alam semesta yang menentukan segala nasib manusia baik 
dan buruk di bumi.Kepercayaan mereka terhadap Tuhan 
ini acapkali mereka sebut dengan Nenek, dimana mereka 
belum mengenal Tuhan secara monotheisme. Nenek 
dalam kepercayaan mereka adalah Tuhan yang memiliki 
kekuatan dan kekuasaan yang tidak bisa tertandingi oleh 

18  Erni Budiwanti, Islam Sasak Wetu Telu…..,Ibid., 4-5.  
19  Solikhin Salam, Lombok Pulau ……, 8. 
20 Jumlah yang tinggal di desa-desa terhitung relative lebih besar 

daripada penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, diseebabkan karena 
mayoritas masyarakat suku Sasak menggantungkan hidupnya dari mata 
pencaharian bertani. Erni Budiawanti, Islam Sasak ....., Ibid., 5.  
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makhluk yang lain, dari-Nya sumber segala sesuatu, tempat 
mengadu nasib, mohon petolongan, dan yang memelihara 
manusia. Karena itu, seringkali masyarakat suku Sasak 
mengucapkan “ ee Nenek Kaji” di kala mereka mengeluh 
dan mengadukan diri kepada Tuhan.21

Di lain penjelasan bahwa didapatkan informasi bahwa 
suku Sasak termasuk menganut keprcayaan animisme, 
yaitu percaya kepada roh-roh leluhur atau almarhum nenek 
moyang mereka. Selain itu, juga percaya kepada makhluk-
makhluk halus yang dapat menempati benda-benda mati 
yang sering disebut penunggu.Meski demikian, semuanya 
memiliki kekuatan supranatural yang selalu tunduk kepada 
Tuhan. Mereka percaya bahwa roh tersebut menempati 
segala benda mati seperti tanah, bukit, gunung, pepohonan, 
hutan, mata air, sungai,  laut,  air terjun, pohon rindang, 
dan batu-batuan.22

21 Nenek merupakan kepercayaan Islam suku Sasak yang mereka 
klaim sebagai sebutan lain dari Tuhan  Allah. Perubahan sebutan ini terjadi 
karena menurut keyakinan mereka bahwa Nenek itu adalah suatu zat yang 
paling terdahulu dan tidak ada zat lain yang dapat mendahuluinya. Bukan 
berarti Nenek yang mereka maksud adalah orang yang sudah lanjut usia 
atau orang tua tetapi yang dimasud dengan sebutan Nenek merupakan 
zat yang menguasai seluruh alam semesta. Lihat Fatah Zakaria, Muzaiq 
Budaya Orang Mataram (Mataram: Yayasan Sumurmas al-Hamidy, 1998), 
8.  Sebutan Nenek kadang terus dilontarkan oleh masyarakat suku Sasak 
secara spontanitas ketika mereka mengeluh, mengadu nasib, bercita-
cita, kecewa dan harapan yang tidak terkabulkan.Begitu juga di sela-sela 
kegiatan-kegiatan seremonial atau pengajian oleh elit agama seperti 
Kiayi, Tuan Guru, Ustadz secara tidak sadar kerapkali mengucapkan 
Nenek Allah.Wawancara dengan Tuan Guru H. Muhammad Munir 
Rembiga tanggal 30 Juni 2019.

22  Erni Budiawanti, Islam Sasak ….., 13.  
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Roh-roh penunggu menurut kepercayaan suku Sasak 
tidak jauh berbeda dengan sistem kehidupan manusia, 
dimana mereka pula mengkonsumsi barang layaknya 
manusia.Kendati mirip kehidupan manusia roh-roh tersebut 
tidak dapat dilihat secara kasat mata. Roh-roh penungggu 
dalam klaim masyarakat suku Sasak sering mereka sebut 
dengan baqiq berak yang sama persis dengan manusia yang 
memiliki sifat dan karakter baik maupun buruk. Makhluk 
halus yang bersifat baik menurut suku Sasak adalah tidak 
akan mengganggu segala aktivitas manusia. Sementara 
baqiq yang memiliki sifat buruk merupakan makhluk halus 
yang setiap saat mengganggu aktivitas manusia.

Dengan demikian, tidak sedikit dari mereka sangat 
waspada terhadap tempat-tempat yang cukup seram ketika 
mereka melakukan aktivitas-aktivitas di tempat tersebut, 
mereka harus meminta izin kepada baqiq penunggu agar 
tidak mendapat godaan dan ancaman dari kemurkaannya. 
Adapun tanda-tanda anak manusia yang mendapatkan 
gangguan dari baqiq penunggu menurut pengakuan 
masyarakat suku Sasak bahwa pada malam hari sering kali 
bermimpi dikejar oleh binatang-bintang melata seperti sapi, 
kerbau, monyet, kuda, anjing, babi dan lain-lain. Ketika 
anak manusia telah mengalami seperti yang telah disebut 
di atas maka anak manusia itu telah mengalami ketemuk.23

23 Ketemuk merupakan salah satu ajaran kepercayaan suku 
Sasak yang secara etimologi diartikan bertemu, berjumpa, berpapasan 
, bertegursapa. Sementara secara termenologi acapkali ketemuk 
didefinisikan sebagai  aktivitas bertemu berjumpa dengan makhluk 
halus seperti jin, syaithan dan makhluk halus lainnya. Kendati demikian 
pengertian ketemuk oleh masyarakat Sasak seolah dimiringkan dari 
pengertian secara etimologi dan terminologis.Dimana anak manusia 
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Selain itu, suku Sasak juga seringkali meminta izin 
atau persetujuan kepada makhluk halus yang menempati 
tempat tertentu, jika mereka melakukan aktivitas di tempat 
tersebut. Seperti akan memabangun rumah, menebang 
pohon, memindahkan batu-batu besar, bercocok tanam,  
atau mengambil keperluan-keperluan yang mendesak. 
Aktivitas ini sering disebut oleh masyarakat Sasak sebagai 
tradisi membangar. Hal ini menjadi suatu aktivitas yang wajib 
untuk dilakukan  mengingat makhluk halus tersebut tidak 
merasa terganggu, kalau tidak keselamatan, keharmonisan 
hidup mereka terancam.24

Sementara itu diperoleh informasi bahwa sebelum 
kedatangan pengaruh Asing di Lombok, Boda merupakan 

yang telah melakukan aktivitas dtempat-tempat tertentu yang dianggap 
tempat tersebut sebagai tempat bermuqimnya makhluk halus maka 
bisa saja orang tersebut ditegursapa oleh penghuninya.Sebagai bukti 
dari kondisi anak manusia yang telah mengalami ketemuk biasanya 
jatuh sakit seperti sakit kepala, sakit perut, pegel-pegel, anggota badan 
membengkak, dan lain-lain.Wawancara dengan Ibu Aminah tanggal 8 
Juni 2019.

24  Membangar dilakukan dengan cara menyajikan sajian berupa 
makanan, buah-buahan, kemenyan, dan garam masak bahkan ada juga 
yang lebih ekstrim dengan menyediakan ayam yang berwarna putih 
mulus yang akan diberikan kepada roh yang tinggal di tempat tertentu, 
bila ayam itu hilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh 
Dukun bangar maka hal itu menandakan adanya izin dari pihak roh halus 
tersebut. Begitu sebaliknya jika ayam itu tidak hilang maka hal itu belum 
diizinkan. Erni Budiawanti, Islam Sasak…….,`16. Jika mereka tetap saja 
melakukan aktivitas di tempat tertentu itu, keselamatan mereka wajib 
terancam, sehingga menurut keyakianan mereka tidak sedikit yang 
meninggal gara-gara kena gangguan makhluk halus tersebut seperti yang 
dikemukakan oleh para dukun di antaranya adalah Nursialah Lombok 
Barat, Saidi dukun Lombok Tengah. Wawancara dengan Dukun Dukun 
di Lombok tanggal 8 Juni 2019.
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kepercayaan asli suku Sasak.Sedangkan orang Sasak yang 
menganut agama dan kepercayaan ini pada saat itu acapkali 
disebut sebagai Sasak Boda (Bude).Kendati ada kemiripan 
sebutan dengan agama Budha tetapi pada prinsipnya 
berbeda, karena agama Boda yang dipeluk suku Sasak ini 
tidak mengakui Sidharta Budha Gautama sebagai sosok 
atau pigur utama pemujaannya maupun terhadap ajaran 
pencerahannya.Agama Boda dari suku Sasak asli terutama 
ditandai dengan kepercayaan secara animisme, pantaisme, 
sehingga pemujaan dan penyembahan roh-roh leluhur dan 
berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dari 
praktik keagamaan Sasak Boda.25

Bila dicermati secara mendalam bahwa agama dan 
kepercayaan orang Sasak sangat dipengaruhi oleh dua 
kepercayaan besar, yaitu Wetu Telu dan Waktu Lima. 
Wetu Telu merupakan kepercayaan orang Sasak yang 
meskipun mengaku sebagai muslim, tetapi terus memuja 
roh para leluhur, begitu juga berbagai dewa roh lainnya di 

25 Di samping menganut kepercayaan animisme, pantaisme, 
Sasak Boda juga telah menanamkan sistim kepercayaan dinamisme. 
Hal ini dtandai dengan gegernya masyarakat suku Sasak belajar bela diri 
dengan mengharapkan ilmu kekebalan dari para guru mereka seperti 
pengijazahan sebuah zimat berupa barang keras, yaitu kayu, keris, 
pedang, stumbal dan berbagai jenisnya. Minyak kekebalan misalnya, doa-
do`a, mantra-mantra, dan lain-lain. Meski demikian, ilmu mereka akan 
terbukti jika mereka betul-betul yakin dan percaya dalam menggunakan 
ilmu yang pernah diijazahkan dari masing-masing guru mereka. Begitu 
juga munculnya berbagai macam organisasi lokal yang menjanjikan 
ilmu-ilmu kebal yang tidak bisa tertandingi dengan ilmu lain kepada 
seluruh masyarakat merupakan cerminan dari kepercayaan suku Sasak 
yang bersifat dinamisme. Wawancara dengan Sabda (guru bela diri) 
tanggal 8 Juni 2019.



K e a r i f a n  S o s i a l  M a s y a r a k a t  S a s a k  L o m b o k  d a l a m  Tr a d i s i  L o k a l

21      

dalam lokalitas mereka. Sementara waktu lima merupakan 
kepercyaan muslim Sasak yang datang belakangan. 
Kepercayaan waktu lima ini ditandai dengan keyakinan 
mereka mengikuti standar Islam universal.

d.  doktrin Kepercayaan Masyarakat sasak 
Islam Waktu Lima yang merupakan hasil tindak lanjut 

dari perjalanan sejarah Islam di Lombok tentunya dianut 
komunitas suku Sasak sampai saat ini, selain sebagai agama 
mayoritas juga diyakini sebagai satu-satunya agama yang 
mereka anggap sebagai jalan yang akan menghantarkan 
mereka terhadap keselamatan dunia maupun akhirat. 
Ligitimasi itu dapat dibenarkan adanya, karena didukung 
oleh doktrin-doktrin al-Qur`an atau al-Hadits yang secara 
tekstual serta bergiliran dalam memformulasikannya. 
Adapaun ayat al-Qur`an yang terus menjustifikasi 
kebenaran eksistensial agama Islam adalah potongan ayat 
yang terjemahannya “sesungguhnya agama yang diridhai 
Tuhan adalah agama Islam”.26Belum lagi dengan hadits sahih 
yang menjelaskan tentang tingkat keyakinan serta ketaatan 
hamba Tuhan dilihat dari koitmennya menjalankan 
kaedah keimanan, keislaman, dan ihsan dalam segala aspek 
kehidupannya.27Dengan demikian wajar kalau masyarakat 

26  QS., al-Qur`an 
27 Persoalan Islam, Iman, dan Ihsan ibarat mata rantai yang 

tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Imam 
Nawawi mengibaratkannya sebagi bangunan rumah yang akan menjadi 
tegak dan kokoh apabila terpenuhi seluruh perangkat yang diperlukan, 
maka demikian pula kualitas keislaman seseorang akan menjadi 
sempurna apabila semua unsur dalam Islam itu telah dilaksanakan 
seperti syahadatain, shalat lima waktu sehari semalam, puasa pada bulan 
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Waktu Lima berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan 
konsep ajaran yang tertuang dalam dua doktrin teologis 
itu.

Kekuatan serta keyakinan yang tertanam dalam diri 
pemeluk Islam Waktu Lima itu setidaknya dapat mengklaim 
dirinya sebagai sosok pembawa dan pelaksana kebenaran di 
dunia ini dengan mengkultuskan aliran keagamaan lain yang 
berada di Lombok semisal Wetu Telu. Karena itu menurut 
mereka bahwa sebagian dari kepercayaannya mengakui 
eksistensi transidental (alam gaib) seperti percaya kepada 
jin, malaikat, roh-roh halus dan paling transendental adalah 
Tuhan. Kepercayaan Islam Waktu Lima terhadap Tuhan 
tidak jauh berbeda dengan komunitas-komunitas Islam 
yang tersebar secara universal di dunia dengan berkiblat 
terhadap doktrin ajaran yang sama, yaitu al-Qur`an dan 
Sunnah. Tetapi dalam tingkat realitasnya Islam Waktu 
Lima masih menampakkan kepercayaan yang sebelumnya 
telah diyakini oleh Islam Wetu Telu.

Dalam hal percaya terhadap Tuhan, Islam Waktu 
Lima tidak jauh berbeda degan Tuhan yang selama ini 
dipercayai oleh Islam Wetu Telu tetapi dari sisi penyebutan 
memang mereka berbeda, dimana sebagian dari Waktu 
Lima menyebutkan zat Tuhan itu dengan kata Allah 
sementara Wetu Telu menamakannya sebagai Nenek 
yang sampai saat ini disebut oleh sebagian Waktu Lima. 

Ramadhan, mengeluarkan zakat, naik haji ke baitullah bila mampu. 
Demikian juga dengan ihsan seseorang dapat dikatakan sempurna jika 
telah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dari ritual sampai 
sosial. Imam Nawawi, Menyelami Makna Pesan-pesan Rasulullah, terj., 
Jaziratul Islamiyyah (Yogyakarta:Mitra Pustaka, 2000), 64-65.  
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Kepercayaan komunitas Islam Waktu Lima kepada hal 
yang paling  transedental itu bukan menjustfikasi sebuah 
keyakinan Islam Wetu Telu yang dianggapnya benar. 
Tetapi memiliki keunikan dalam memberikan landasan-
landasan yang mengarah terhadap logika atau rasional. 
Penyebutan nama zat Tuhan dengan sebutan nenek bagi 
sebagian masyarakat Islam Waktu Lima adalah sebagai pola 
dasar kepercayaan transendental histories. Karena menurut 
pengakuan masyarakat tersebut adalah mempercayai dan 
meyakini apa yang mereka peroleh dari nenek moyang 
mereka.28

Berangkat dari persoalan tersebut, bahwa nenek 
menurut mereka tetap merupakan Tuhan yang mengatur 
segala isi yang terdapat di alam jagat raya ini.Selain itu nenek 
adalah Tuhan yang paling berkuasa, pemberi rizqi, juru 
penyelamat baik di dunia maupun di akhirat.Nenek menurut 
keyakinan mereka juga sebagai zat yang paling dahulu 
muncul dan tidak ada zat lain yang dapat mendahuluinya. 
Secara jelas masyarakat penganut Islam Waktu Lima 
yang menerapkan konsep ajaran Wetu Telu tersebut 

28  Islam Waktu Lima dalam mempercayai hal yang transendental 
bukan mengikuti tradisi ketuhanan yang dimaksudkan sebelumnya 
oleh Islam Wetu Telu namun selebihnya secara rasional mereka 
mengungkapkan bahwa Tuhan dengan sebutan nenek adalah sebagai 
warisan bahasa yang diterima oleh masyarakat Sasak dari nenek 
moyangnya. Penyebutan nenek yang diaktifkan sampai saat ini adalah 
Tuhan Yang Maha Esa seperti keyakinan masyarakat Muslim secara 
Universal. Oleh karena gencarnya pembaharuan tentang pemahaman 
Islam di Lombok baik secara formal maupun informal maka penyebutan 
nama Tuhan sengan term nenek kian memudar, tetapi hanya sebagian 
masyarakat Waktu Lima yang masih mempertahankannya. Wawancara 
dengan bapak Asmuni tanggal 7 Agustus 2007.
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masih dikatagorikan sebagai pola kepercayaan yang benar 
walaupun penyebutan nama Tuhan itu dengan sebutan 
nenek bukan dengan sebutan Allah. Pada prinsipnya nenek 
tersebut adalah sebatas bahasa Sasak kuno yang diperoleh 
dari keturunan dan nenek moyangnya.Berbeda halnya kalau 
sekiranya mereka menganggap serta mempercayai bahwa 
sebutan nenek itu adalah Tuhan selain Allah maka konsep 
kepercayaannya ini jelas dapat dikateagorikan sebagai 
syirik.29

Dalam hal percaya terhadap roh dan makhluk 
halus menjadi bagian terpenting dari kepercayaan Islam 
Sasak di Lombok termasuk penganut Islam Waktu 
Lima.30Kepercayaan ini sejak lama dipraktikkan oleh 
kaum Wetu Telu di Lombok dan berkembang di kalangan 
Islam Waktu Lima. Menurut keyakinan mereka bahwa 
keberadaan roh, di samping hidup layaknya manusia di 
alam dunia ini juga memberikan pengaruh besar terhadap 
totalitas keselamatan hidup bagi  anak manusia. Dalam hal 
ini mereka mengakui pentingnya intensitas hubungan dan 

29  Lihat Muhammad bin Abdurrahman al-Khumayyis, Syirik dan 
Sebabnya ( Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 24. 

30 Percaya terhadap hal-hal yang ghaib merupakan salah satu 
kewajiban yang sangat siginifikan dalam Islam bahkan menjadi azas 
aqidah Islam.Ketika masyarakat Islam tidak mengakui keberadaan alam 
ghaib tentu seolah telah hilang dari salah satu unsure keimanannya 
terutama terhadap makhluk halus, roh-roh dan lain sebagainya. 
Kepercayaan terhadap alam ghaib yang dimaksud adalah percaya 
terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat 
Wahid Abdus Salam, Jin dan Syaithan serta Penyakit Akibat Sihir (Kuala 
Lumpur: Darul Nu`man, 1996), 1.  Sebagaimmana yang telah dijelaskan 
al-Quran bahwa di antara salah satu ciri orang beriman adalah beriman 
kepada hal yang ghaib. Lihat  QS., Al-Baqarah (2) ayat : 3.   
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kontak spiritual dari orang yang masih hidup kepada mereka 
yang sudah meninggal.Komtimen mereka ini nampak 
ketika mempraktikkan tradisi bejango atau ziarahan ke 
kuburan para nenek moyang yang selama ini mereka anggap 
memiliki kekeramatan.Lebih jauh mereka menyatakan 
bahwa kalangan yang kerap menerapkan bejango atau 
ziarahan, selain sebagai tradisi untuk mempertahankan 
adat lokal yang telah mereka warisi dari pendahulunya juga 
sebagai wujud dari keprehatinannya terhadap arwah.

Dengan demikian tidak heran ketika mereka 
mengklaim kedatangannya ke tempat-tempat yang 
diyakini adanya ruh-ruh leluhur adalah bermaksud 
mendo`akanarwah.Biasanya yang mereka datangi secara 
ramai adalah kuburan para tokoh masyarakat lebih- lebih 
selama hidupnya sebagai tokoh agama. Pola kepercayaan 
masyarakat Islam Waktu Lima semacam ini adalah dapat 
ditolerir karena hanya sebatas mendo`akan arwah yang 
meninggal dunia tersebut. Tetapi sebaliknya melakukan 
bejango (ziarahan) dengan tujuan meminta rizqi dan 
keselamatan lewat tawassul dari arwah tentu perbuatan 
tersebut adalah  tidak bisa ditolerir sehingga jika  ditelaah 
berdasarkan perspektif  antropologis tentang cara ini 
mewakili kepercayaan dimana komunikasi verbal belum 
dianggap tidak cukup untuk menyatakan kehendak manusia 
kepada yang maha kuasa. Dalam perspektif  sosiologis, 
masyarakat semacam ini mewakili tipe pertama dari tiga 
model masyarakat, yaitu masyarakat primitif/terbelakang, 
masyarakat pra-industri, dan masyarakat industri.31

31 Tentang pembedaan masyarakat seperti ini dapat dilihat Wilson 
dan William L.Kolb, Sosiologi Analysis (New York: Harcout, 1949), 344.
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Secara teologis sebagian penganut Islan Waktu Lima 
menegaskan bahwa motivasi mereka cenderung komitmen 
dalam mempercayai adanya ruh-ruh leluhur dengan 
mempraktikkan tradisi bejango adalah mereka pandang 
sebagai perintah yang telah diatur dalam hadits Rasulullah 
saw.32Sementara klaim kebenaran tentang tradisi bejango 
dengan mengakui bahwa hal itu adalah adat lokal yang 
harus dilestarikan karena adat atau tardisi merupakan 
hukum yang terus berkembang dalam masyarakat. 
Konsekuensi dari hukum adat yang ditinggalkan oleh 
anggota masyarakat akan menimbulkan distintegrasi sosial 
bahkan kucilan-kucilan yang sifatnya menyudutkan terus 
bermunculan.33

32 Dalam suatu hadits, Rasulullah bersabda yang artinya: “Dahulu 
aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah 
kalian, karena ziarah kubur itu dapat melakukan zuhud di dunia serta 
dapat mengingatkan alam akhirat”. (HR. Ibnu Majah). Di sisi yang lain 
masyarakat berziarah kubur untuk mendengarkan ceramah serta nasehat 
para Tuan Guru tentang kematian, siksa kubur, nikmat kubur, sorga, 
dan neraka. Wawancara dengan bapak H. Fahrurrazi Wates Pringgarata 
Lombok Tengah tanggal 5 Agustus 2007.

33  Lebih jauh ulama menyatakan bahwa adapt itu adalah syari`at 
yang harus dikukuhkan sebagai hokum. Tentunya adat atau kebiasaan 
yang harus dipertahankan itu adalah tidak merusak atau adat sahih serta 
tidak bertentangan dalil-dalil syara` yang telah ditentukan oleh al-Qur`an 
maupun Sunnah Rasulullah. Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum 
Islam, Ilmu UshulFiqihterj., Noer Iskandar ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1994), 135. Lihat juga Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan 
Hukum Islam (Bandung: al-Ma`arif, 1997), 109.Setidaknya ini yang dapat 
dijadikan masyarakat waktu Lima dalam menerapkan tradisi lokal di 
Lombok.Wawancara dengan Fadli Lombok Barat tanggal 6 Agustus 
2007.
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Kepercayaan masyarakat terhadap makhluk halus 
menjadi bagi-bagian yang signifikan untuk dibahas dalam 
penelitian ini, karena keunikannya dapat ditinjau dari 
perspektif  mempertahankan adat lokal yang memang 
telah dipercayai sebelumnya oleh penganut Islam Wetu 
Telu.Percaya terhadap tempat-tempat yang dianggapnya 
sebagai tempat bermuqimnya makhluk halus seperti 
baqiq penunggu, epen paer, baqiq beraq adalah bagian dari 
kepercayaan masyarakat suku Sasak termasuk penganut 
Islam Waktu Lima di Lombok.Menurut kepercayaannya 
ketika anak manusia melakukan aktivitas ditempat-
tempat yang seram kemudian balik ke rumahnya lantas 
ditimpa penyakit maka hal itu diyakini sebagai penyakit 
yang diberikan oleh makhluk halus yang secara kebetulan 
mendiami tempat tersebut.Persoalam semacam ini acapkali 
disebut masyarakat suku Sasak sengan sebutan ketemuk.34

34 Ketemuk merupakan bahasa dari keadaan manusia bertemu 
dengan makhluk halus yang menjadi wujud dari keyakinan masyarakat 
suku Sasak mempercayai adanya jin, iblis, syaithan. Kepercayaan mereka 
semakin menguat dengan adanya doktrin-doktrin al-Qur`an yang 
menjelaskan hal tersebut seperti QS., al-Ahqaf  ayat 29 menyatakan 
dengan terjemahannya “ dan ingatlah ketika kami hadapkan sekumpulan 
jin kepadamu yang mendengarkan al-Qur`an”. Dalam hadits juga 
dijelaskan tentang keadaan makhluk halus dari pengakuan Rasulullah 
yang telah memenuhi undangan para jin. Para sahabat bertanya kepada 
Rasulullah saw. tentang makanan para jin maka Rasul bersabda “ bagi 
setiap tulang yang disebutkan nama Allah SWT. Ketika menyembelihnya, 
setiap yang jatuh dari tangan kamu sebagai makanan, dan setiap kotoran 
dari binatang yang kamu miliki”.  Kemudian Rasulullah saw. bersabda 
lagi “karena itu, janganlah kamu bersuci (beristinjak) dengan kedua 
benda tersebut karena keduanya adalah makanan saudara-saudaramu. 
Lihat  Abdus Salam, Jin dan Syaithan…, Ibid., 4. 
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Berebeda dengan pandangan Islam Wetu Telu dalam 
mempertahankan tradisi ketemuk, dimana Islam Waktu 
Lima memandang bahwa hal tersebut menjadi sebuah 
balasan yang wajar bagi penderitanya. Karena telah 
melakukan kesalahan dengan cara mengganggu tempat-
tempat yang lazim diperkirakan adanya makhluk halus 
tersebut. Di samping tradisi ketemuk yang dijadikan sebagai 
tradisi warisan yang harus dipertahankan dari nenek 
moyang mereka juga secara teologis memandang aktivitas 
tersebut adalah sebagian dari keimanan manusia terhadap 
hal-hal yang ghaib.35

Lebih jauh penganut Islam Waktu Lima meyakini 
bahwa doktrin tentang eksistensi keimanan sesorang 
dapat diukur dari kepercayaannya terhadap hal yang 
gaib.Seperti percaya terhadap makhluk halus yang persis 
telah dijelaskan di muka walaupun kepercayaan tersebut 
setidaknya masih mengubur pemahaman secara rasional. 
Karena standar penyakit yang mereka derita menurut 
sebagian klaim masyarakat penganut Waktu Lima yang 
telah melakukan aktiviats ditempat-tempat yang diyakini 
adanya baqiq penunggu, epen paer, baqiq beraq  adalah tidak 
diukur dari standar medis.36Apalagi para medis yang belum 
bisa mengatasi penyakit yang diderita oleh salah seorang 
anggota masyarakat yang kena gangguan baqiq beraq adalah 
lazim menjadi wadah yang memperkuat keyakinan sebagian 

35  Tentang penjelasan percaya terhadap hal yang ghaib lihat QS., 
al- Baqarah (20) ayat 3. 

36 Informasi ini diperoleh dari hasil peneliti berwawancara 
dengan tokoh agama di Mataram seperti TGH.Munir Rembiga tanggal 
7 Agustus 2007.
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penganut Waktu Lima terhadap tradisi ketemuk.37Sedangkan 
akibat yang dapat ditimbulkan dari persoalan ketemuk ini 
adalah munculnya kepercayaan yang berelebihan terhadap 
kemampuan dukun, apalagi seorang dukun tersebut secara 
kebetulan dapat menyembuhkan penyakit bagi penderita 
sakit.Pengalaman-pengalaman tersebut setidaknya dapat 
mengkonstruk kepercayaan sebagian penganut Islam 
Waktu Lima dalam mempertahankan tradisi lokal yang 
telah mereka dapatkan dari nenek moyangnya yang 
berlatarbelakang komunitas Wetu Telu.[]

  

37  Wawancara dengan seorang dokter umum di kota Mataram, 
yaitu dr. Karwan tanggal 7 Agustus 2007.  
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BAB II

IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL 
DALAM TRADISI PASAH

a. Pelaksanaan Tradisi Pasah dalam Masyarakat 

Pernikahan merupakan aktivitas awal 
yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mengembangkan keturunannya di masa-masa mendatang.
Hasil perkawinan seseorang tidak hanya berhasil dari sisi 
kuantitas anggota keluarga yang dilahirkannya, tetapi 
juga dapat diukur sejauhmana kebermanfaatan keluarga 
tersebut dalam masyarkat.Namun jumlah anggota keluarga 
masih kuat dijadikan sebagai dasar oleh masyarakat dalam 
mengukur kebrhasilan dari sebuah perkawinan.Namun 
perjalanan perkawinan seseorang terkadang tidak sesuai 
dengan harapan.Keingininan untuk menambah anggota 
keluarga ternyata kandas di tengah jalan dikarenakan salah 
satu pihak tidak bisa produk untuk melahirkan.Ketika 
seseorang telah melakukan usaha untuk menikah namun 
ternyata tidak juga mendapatkan keturunan maka sikap 
masyarakat dalam hal ini terbagi sendirinya menjadi dua 
bagian. Ada yang menyikapinya dengan bersabar dan 
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melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menganggap 
persoalan tersebut benar-benar dari kekuasaan Tuhan yang 
harus diterima.Namun sebaliknya terdapat juga masyarakat 
yang terkadang berat untuk menyikapi froblem tersebut 
dengan bersabar.Karena itu tidak jarang masyarakat 
berusaha dengan sekuat tenaga untuk berusaha melakukan 
sesuatu agar mendapatkan keturunan seperti yang telah 
dicita-citakannya. Ada yang melakukannya dengan 
mengadakan bayi tabung, ada yang mengangkat anak dari 
orang lain,  dan cara-cara lain yang dapat menghasilkan 
keturunan. 

Praktek angkat anak merupakan salah satu yang 
lazim dilakukan masyarakat ketika tidak mendapatkan 
keturunan setelah melakukan akad pernikahan.Karena 
aktivitas ini tidak terdapat kesulitan-kesulitan yang berarti, 
di samping mudah, juga tidak membutuhkan biaya. Begitu 
juga dalam proses mendapatkannya tidak sesulit kalau 
mengikuti prosedur melahirkan. Karenanya tidak heran 
kalau kemudian masyarakat tidak sedikit melakukan 
praktek ini dalam masyarakat.Bahkan masyarakat 
Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah sudah sejak 
lama mempraktikkannya.Cikal bakal dimulainya praktek 
ini diawali karena adanya tradisi pasah yang dilakukan oleh 
masyarakat setempat.Pasah berarti lepas atau melepaskan 
yang bermaknamenjadikan lepas, membiarkan pergi, 
membiarkan berlayar, membiarkandibeli, mengantar 
orang berangkat atau bepergian.Pasahmerupakan salahsatu 
tradisi yang sering dilakukan oleh penduduk Kecamatan 
Praya Timur baik di Desa Semoyang, Bilelando, Ganti, 
Sengkerang, Landah, Mujur, Sukearaja, dan Kidang.Hal 
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ini lazim dipraktekkan masyarakat bagi pasangan suami 
istri yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak 
atauketurunan.

Kata melepaskan itu sendiri sangat pas digunakan 
untuk mensepadankan kegiatan tradisi pasah itu. Karena 
mengingatbahwa tradisi pasah ini merupakantradisi yang 
dilakukan dengan sengaja memasah atau melepaskan 
anaknya  ditempat umum dengan kepercayaan ketika anak 
ini diangkat oleh orang lain  anak tersebut menjadi selamat 
dan panjang umur. Kepercayaan tetap menghunjam dalam 
benak masyarakat Kecamatan Praya Tumur jika anak 
tersebut ditebus kembali oleh orang tua kandungnya.
Bahkan keselamatan anak tersebut terus terjamin sampai 
dewasa dan sampai ajal menjemput.1

Sementara itu, dalam perspektif  sejarahnya bahwa 
tradisi memasah anak ini belum ada yang mengetahui 
secara detail oleh masyarakat meskipun orang paling 
tua yang diwawancara.Rata-rata orang tua yang peneliti 
temukan di lapangan tidak tahu pasti terkait dengan 
sejarah munculnya praktek ini.Misalnya H. Fahrurrozi 
penghulu tertua di Kecamatan Praya Timur tepat di Desa 
Semoyang Lombok Tengah.Ia memberikan informasi 
hanya sebatas mekanisme pelaksanaan dari tradisi pasah 
itu. Bukan terkait dengan sejarah munculnya namun lebih 
mengarah terhadap prakteknya secara murni. Lebih jauh 
H. Fahrurrozi menyatakan ia tidak mengetahui secara 
pasti mengenaisejarahnya. Namun ia menyatakan bahwa 
jika seseorang ibu yang melahirkan dua kali atau tiga kali 

1 Wawancara dengan Helmi Suakisi warga masyarakat Desa 
Semoyang tanggal 5 Agustus 2018.
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tetapi meninggal terus maka tradisi yang dilakukan oleh 
orang tua dulu adalah memasah anak. Ketika dikonfirmasi 
tentang sejarahnya ia menyatakakan bahwa apa kira-kira 
sejarahnya, tidak kita tahu sejarahnya memang sudah 
peninggalan orang tua dulu, apa yang pernah dilakukan 
orang tua zaman dahulu, seperti itulah yang harus kita 
lakukan di zaman sekarang ini.2

Praktek pasah dalam masyarakat Kecamatan Praya 
Timur tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Semoyang, 
tapi juga di Desa lain yang tersebar di Kecamatan Praya 
Timur. Misalnya di di Desa Kidang terdapat Inaq Nurul 
yang berkali-kali melakukan pasah terhadap anak-anaknya. 
Menurut pengakuannya bahwa ia telah melahirkan tiga 
kali berturut-turut namun bayi yang dilahirkannya ternyata 
semuanya meninggal. Anak pertama diberi nama Nurul 
tetapi meninggal. Kemudian anak kedua yang telah diberi 
nama Fauzan Azima juga gagal berlangsung kehidupannya. 
Setelah lumayan lama menunggu untuk dapat melahirkan 
lagi, akhirnya Inaq Nurul ini hamil lagi dan ketika melahirkan 
nanti ia berjanji akan mempasah anaknya. Mendengar tradisi 
pasah sebagai dasar untuk menyalamatkan anak maka Inaq 
Nurul benar-benar mempasah anakanya atas nama Fauzan 
Azima.   Tidak lama kemudian Inaq Nurul hamil dan 
melahirkan lagi dan ketika anaknya berusia beberapa bulan 
ia memfasahan-anaknya. 

Sebelum praktek mempasah dilakukan Inaq Nurul, 
ia terlebih dahulu mengumumkan kepada masyarakat 
bahwa ia akan mempasah anaknya. Di saat anak yang akan 

2 Wawancara dengan tokoh Agama Desa Semoyang H. Fahrurrozi 
tanggal 5 Agustus 2018.
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dipasah itu terjadi maka Inaq Nurul dengan tidak berpikir 
panjang ia membuang anaknya di tempat-tempat umum 
yang sekiranya dapat diketahui oleh orang banyak. Betul 
sekali di saat Inaq Nurul telah mempasah anaknya maka 
ada warga yang memungut sekaligus mengangkatnya. 
Selanjutnya Inaq Nurul menebus anaknya yang telah 
dipasah tadi dengan pembayaran sejumlah uang dan 
sekalian anaknya diberikan nama sesuai dengan kondisi 
anak itu seperti kondisi terbuang. Karena itu anaknya tadi 
diberi nama Angkat Rizki. 3

Pemberian nama seperti kondisi nyata dari bayi 
tersebut, karena  didasarkan pada sebuah keyakinan yang 
kuat jika diberikan nama selain nama tersebut maka 
khawatir anak tersebut terancam keselamatannya lagi. 
Karena itu, diberikan nama Angkat Rezki karena anak 
tersebut adalah rizki dari Tuhan yang tidak ada tandingnya, 
juga secara tidak langsung anak-anak yang dilahirkan dapat 
dipastikan dapat memperbanyak rizki menurut keyakinan 
Islam. Apalagi anak yang dilahirkan itu benar-benar sehat 
dan dipastikan panjang umur, maka rizkinya juga dijamin 
dan memberikan kekayaan terhadap orang tuanya.Ibu 
Nurul tersebut merasa bersyukur dan lebih yakin bahwa 
tradisi pasah harus dilakukan dalam rangka ikhtiar menjaga 
kesehatan dan keselamtan anak dimaksud.

Keyakinan kuat terhadap tradisi pasah sebagai 
peninggalan leluhur, Inaq Nurul terus mempraktekkannya. 
Hal ini terbukti ketika usia anak pertama yang dipasah 
sebelumnya maka ia hamil lagi. Ia sudah bercita-cita 

3  Wawancara dengan Inaq Nurul Warga Desa Kidang Kecamatan 
Praya Timur tanggal  5 Agustus 2018. 
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jika akan mempunyai anak seterusnya maka ia pastikan 
merayakannya dengan tradisi mempasah anak itu. 
Setelah berusia beberapa tahun, Inaq Nurul melahirkan 
dan langsung melaksanakan tradisi pasah.Ia membuang 
anaknya di dekat pagar tembok yang biasanya dilalui oleh 
orang banyak. Seperti kegiatan praktek pasah petama 
Inaq Nurul mengumumkannya terlebih dahulu kepada 
masyarakat. Selanjutnya Inaq Nurul membuang anaknya 
dan diangkat langsung sama salah seorang anggota 
masyarakat. Jarak beberapa hari dari setelah melakukan 
tradisi pasah itu Inaq Nurul menebus anaknya kemudian 
diberikan nama seperti kondisi anak pertama yang 
perlakuannya sama. Anak yang kedua ini diberikan nama 
Embun Permata Sari. Nama ini sangat mencerminkan 
dari kondisi anak tersebut telah dipasah.Karena embun 
(bahasa Sasak) berarti pungut.Artinya setiap barang yang 
dibuang tetapi masih diperkirakan ada manfaatnya maka 
dapat dipastikan dipungut. Begitu juga kondisi manusia 
seperti yang diperlakukan dengan tradisi pasah itu maka 
akan bermanfaat lagi dan diwajibkan kepada setiap orang 
muslim untuk memungutnya.4

Selain itu, terdapat juga Ibu Rumah Tangga yang 
lazim melakukan praktek yang sama seperti yang telah 
dilakukan oleh Inaq Nurul, yaitu Inaq Mawar. Inaq 
Mawar merupakan anggota masyarakat yang berdomisli 
di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah.
Keseharian dari Inaq Mawar adalah sebagai buruh lepas, 
karena pekerjaan yang dilakukan tidak hanya sebagai 
buruh Tani tetapi juga sebagai buruh bangunan. Aktiivitas 

4 Wawancara dengan Inaq Nurul tanggal 5 Agustus 2018.
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sebagai buruh yang ia geluti sangat tergantung dari kondisi 
yang dihadapinya. Jika musim panen tembakau, ia juga 
terlibat sebagai buruh tembakau, jika musim panen padi 
maka ia sebagai pemanennya di sawah, jika ada yang 
membutuhkannya untuk menjual barang atau pakaian ia 
berubah profesi sebagai penjual pakaian. Begitulah kondisi 
kehidupan dari Inaq Mawar.5

Keseharian dari Inaq Mawar dapat dikatakan 
perempuan super sibuk karena tidak ada waktu terus 
bekerja.Sebelum berangkat ke sawah harus mengurus 
kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Pada wakstu siang 
menjelang istirahat bekerja di sawah ia pulang untuk 
menyediakan sajian makan siang untuk suami. Begitu 
juga setrusnya yang lazim dilakukan oleh Inaq Mawar 
sampai menjelang petang. Kesibukan menjadinya lupa 
terhadap tugas yang seharusnya ia emban. Karena ditengah 
kesibukannya pernah juga keguguran dan anak yang 
dilahirkannya dua kali tidak bisa bertahan.Mungkin karena 
kondisi anak tidak siap menjadi manusia yang bertanggung 
jawab di bumi. Pengalaman dengan dua kali meninggal 
anaknya mengaharuskan Inaq Mawar bersikap untuk 
melakukan segala sesuatu yang akan menjadikan anaknya 
tidak terancam keselamatannya ketik lahir di muka bumi 
ini.6

Salah satu usaha yang dilakukan adalah persis yang 
pernah dilakukan oleh Inaq Nurul, yaitu kegiatan pasah 
ketika ia melahirkan seorang bayi laki-laki dari rahimnya.  
Sebelumnya ia memberikan informasi kepada semua 

5  Wawancara dengan Inaq Mawar tanggal  07 Agustus 2018. 
6  Wawancara dengan Inaq Mawar tanggal  07 Agustus 2018.
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keluarganya bahwa ia akan segera melakukan pasah 
terhadap anaknya. Selanjutnya keluarganya lah yang 
meneruskan informasi ini kepada banyak orang di sekitar 
Dusun tempat tinggalnya.Tidak tanggung-tanggung Inaq 
Mawar langsung membuang anaknya dipinggir jalan yang 
terdapat pos kamling.Anak itu lepas dengan sepotong kain 
popok dalam kondisi tergeletak dan menangis.Mendengar 
kondisi tersebut semua warga ribut untuk memastikan 
siapa yang sanggup mengangkat anak yang telah dipasah 
oleh Inaq Mawar itu.  Tiba-tiba ada satu orang dari sekian 
ibu-ibu yang melihat mengangkat anak tersebut dan 
rencananya akan dijadikan sebagai anak angkatnya.7

Kegiatan memasah anak yang dilakukan oleh Inaq 
Mawar tidak terhenti. Terbukti dari aktivitas berikutnya, 
yaitu mencari orang yang telah mengangkat anaknya 
itu untuk ditebus sesuai dengan perjanjian  yang telah 
ditetapkan. Setelah menebus anaknya, Inaq Mawar bersama 
dengan suaminya bersepakat untuk memberikan nama 
kepada anak tersebut sesuati kondisinya sebagai manusia 
yang dipasah, sehingga nama bayi laki-laki yang lahir dari 
rahimnya itu diberi nama Fasihul Islam. Nama macam ini 
menjadi special karena memiliki cirri yang sangat khas dan 
memang tujuan pemberian nama agar memori dari sejarah 
anaknya tetap teringat jika anaknya menjadi orang yang 
hidup selamat, sejahtera dari dunia sampai akhirat.8

7  Wawancara dengan Inaq Mawar tanggal  07 Agustus 2018.
8  Wawancara dengan Inaq Mawar tanggal  07 Agustus 2018.
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1. Proses awal Pelaksanan Pasah dan angkat anak          
Tradisi pasah ini merupakan tradisi yang tidak banyak 

menghabiskan biaya dan proses pelaksanaanya  mudah 
karena cukup dengan menyediakan telur 1 butir, daun sirih 
yang telah digulung 1 lembar atau lekes. Daun sirih yang 
masih utuh 1 lembar, kepeng bolong atau uang logam zaman 
dahulu yang memiliki lubang ditengahnya namun  karena 
uang tersebut cukup sulit untuk ditemukan saat ini maka 
syarat tersebut dapat diganti dengan uang logam sekarang 
seperti logam pecahan 1000 atau 500 rupiah. Adapun fungsi 
dari syarat-syarat yang telah ditetapkan tadi, yaitu mereka 
yang melakukan tradisi ini tidak mengetahui sama sekali 
mengapa tradisi ini dikerjakan. Penyediaan dari syarat itu 
merupakan pengganti dari ketidaktahuan orang tua bayi 
yang akan melaksanakan tradisi pasah itu. Hal ini dapat 
diperkuat dari pengakuan dari Inaq Kesah. Kelengkapan 
persyarat harus di taruh di pintu gerbang pinggir jalan 
yang sudah disiapkan berada dalam bak plastic bersama 
bayi yang akan dipasah. Tidak lama kemudian Inaq Sur 
datang untuk mengangkat anak yang telah dipasah tadi.
Pada saat mengangkat anak tersebut Inaq Kesah tidak boleh 
menunggu di tempat, cukup dilihat dari kejauhan karena 
dikhawatirkan terganggu oleh anjing liar yang sering lalu 
lalanga di sekitarnya.9

Setelah dipasah Inaq Sur menawarkannya kepada 
orang banyak, siapa yang sanggup di antara kalin yang 
bisa membeli atau mengangkat seorang bayi ini.Setelah 
terjadi transaksi ada yang sangkup membeli sekaligus 
mengangkatnya sebagai anak angkat sementara maka dialah 

9 Wawancara dengan Inaq Kesah tanggal 06 Agustus 2018.
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yang berhak untuk membawanya pulang. Tetapi karena 
ada sebuah perjanjian bahwa anak angkat yang terjadi dari 
proses tradisi pasah  itu harus diadakan penebusan oleh ibu 
kandungnya maka mau tidak mau harus ditebus dan pihak 
yang mengangkat tadi harus merelakan anak tersebut 
kembali kepada orang tua kandungnya. Transaksi penebusan 
tidak seperti proses pasah yang harus menetapkan biaya 
penebusan sehingga ada yang sanggup mengangkat bayi 
yang dipasah. Artinya pihak orang tua angkat tidak lagi 
menetapkan tarip tebusan kepada orang tua kandungnya. 
Cukup dengan saling memahami dari semenjak awal, yaitu 
ditebus dengan sepuluh ribu atau lima belas ribu.10

Pada saat penebusan terjadi pihak orang tua angkat 
harus menyerahkan kembali bayi yang dipasah secara 
utuh. Artinya jika orang tua kandung pada saat memasah 
anaknya menggunakan peralatan-peralatan atau wadah 
seperti bak, tikar, popok, dan telur plus daun sirih, saat itu 
pula pihak orang tua angkatnya mengembalikannya sesuai 
apa yang ditemukannya saat pelaksanaan pasah. Hal ini 
dilakukan agar pelaksanaan pasah benar-benar terjadi dan 
jauh dari nilai kesia-siaan.Jika bayi yang dipasah orang tua 
kandungnya menggunakan ayunan yang berharga maka 
orang tua angkat harus mengembalikannya dengan utuh.

2. Proses mengumumkan kepada masyarakat
Dari hasil wawancara tersebut memberikan sedikit 

gambaran mengenai tata cara pelaksanaan pasah tersebut 
dimana dari pihak keluarga kandung akan memasahkan 
anaknya dipinggir jalan umum kemudian memberitahukan 

10 Wawancara dengan Inaq Sur tanggal 07  Agustus 2018.
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kepada masayarakat sekitar tentang acara pemasahan 
tersebut. Si anak yang dipasah tadi tidak boleh ditunggu 
atau dijaga secara langsung akan tetapi dapat dilihat atau 
dijaga dari kejauhan untuk menghindari bahaya yang 
akan mengahampiri contohnya seperti anjing liar dan 
sebagainya. Kemudian setelah anak tersebut diangkat oleh 
seseorang misalnya InaqSur. Saat itu juga ia memberikan 
informasi kepada InaqKesah sebagai keluarga kandung 
dari si bayi yang mengatakan bahwa dia telah menemukan 
seorang anak dan ingin menjualnya kepada siapa saja yang 
ingin membelinya namun hal tersebut bermaksud hanya 
menjualnya ke keluarga yang bersangkutan atau yang 
memasah tadi.11

3. Proses Pembayaran uang Tebusan
Tahapan terakhir dalam tradisi memasah itu mereka 

akan menyepakati harga dari si bayi tersebut.  Namun 
karena tradisi ini merupakan tradisi yang telah berjalan 
cukup lama dan diketahui oleh banyak orang maka harga 
yang lazim ditawarkan adalah harga kekeluargaan dan 
tidak mempersulit ibu kandung dari bayi yang dipasah.
Penetapan harga sebenarnya sebagai kelengkapan syarat 
saja agar ada yang mengangkat anak tersebut meskipun 
harga tebusannya nanti tidak sesuai dengan harapan orang 
tua angkatnya.Akan tetapi karena sebuah adat, maka 
penetapan tebusan harga sesuai dengan kemampuan dari 
orang tua kandung. Jika kemampuannya hanya sepuluh 
ribu atau lima belas ribu maka orang tua angkat wajib 
menerimanya dengan lapang. Begitu juga, jika orang tua 

11 Wawancara dengan Inaq Sur tanggal 08 Agustus 2018.
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kandung dari bayi yang dipasah itu orang yang kaya atau 
mampu memberikan harga tebusan sesuai keinginan 
dari orang tua angkat tetapi pada saat mempasah hanya 
berkemampuan sepuluh atau lima belas ribu maka hal itu 
harus diterima dengan tulus.12

Adat pasah ini dapat dilakukan dengan mudah.Seperti 
yang sering dilakukan oleh beberapa warga Desa Semoyang 
Kecamatan Praya Timur, mereka berkeyakinan bahwa 
tradisi pasah yang telah dilakukan dapat membesarkan anak 
mereka dengan selamat sesuai dengan harapannya.Caranya 
cukup sederhana contoh Inaq Dedi bisa hamil namun dia 
kesulitan untuk menjaga atau merawat agar anaknya dapat 
tumbuh besar dan sehat.Ia terisnfirasi oleh Inaq Kesah, 
Inaq Mawar, dan Inaq Nurul di atas. Dimana ia mencoba 
melakukan pasah yaitu dengan memasah atau menaruh 
anaknya di salah satu tempat umum agar dilihat oleh 
banyak orang dan kemudian Inaq Dedi mengumumkannya, 
bahwa dia sedang memasahkananaknya di jalan.  Setelah 
melakukan pengumuman kecil kecilan masyarakat sekita 
ia memberikan semacam upah bagi siapa saja yang mau 
mengangakat anaknya dari jalanan tersebut.  Misalnya Inaq 
Sarah yang sanggup  mengangkat anaknya.  Kemudian Inaq 
sarah mengatakan wahai Inaq Dedi saya ini Inaq Sarah yang 
telah memungut anakmu dari jalanan itu berapa upah yang 
akan kamu berikan padaku atau berapa harga yang akan 
kau berikan? setelah itu terjadilah semacam kesepatan 
antara Inaq Dedi dan Inaq Sarah dalam menentukan harga 
pemungutan anak tersebut. Ketika kedua belah pihak 
sepakat dengan harga yang ditawarkan maka anak yang 

12 Wawancara dengan H. Fahrurazi tanggal 08 Agustus 2018.
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tadi diangkat oleh Inaq Sarah dapat dikembalikan kepada 
Inaq Dedi.13

Dari bebrapa pengalan pelaksanaan tradisi pasah 
oleh masing-masing tersebut di  atas, maka dapat ditarik 
sebuah gambaran tentang cara pelaksanaanya. Sebagian 
besar sangat tergantung dari sejauhmana mereka meyakini 
tradisi pasah itu dapat memberikan keselamatan kepada 
bayi yang dipasah tadi.Dari beberapa pelaku pasah ini juga 
ada yang tidak menggunakan syarat seperti yang telah 
disebutkan di atas atau langsung memasahnya. Seperti yang 
telah diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Landah 
yang telah menyaksikan dan sekaligus sebagai mantan 
ketua  RT Dusun di Desa Landah. Ia menyatakan bahwa 
sesuatu yang terlalu diinginkan atau didambakan tidak 
selalu dapat dimiliki dan dipelihara. Begitulah kebiasaan 
yang terjadi dalam masyarakat di Desa Landah.14

Ketua RT ini mmenganalogikan dirinya sebagai 
orang yang tidak menginginkan tradisi pasah ini terjadi 
karena merasa iba dan kasihan terhadap anak yang dibuang 
begitu saja. Akan tetapi karena ia merupakan tradisi maka 
maka mau tidak mau ia harus mengikuti tradisi tersebut 
untuk memperlihatkan dirinya sebagai masyarakat yang 
menghormati kegiatan social dalam masyarakat.

Cara menebusnya sama degan menebus barang 
temuan artinya si ibu kandung meminta kembali anaknya 
dengan kesepakatan bahwa anak tersebut harus ditebus 
dengan uang yang kemudian jumlah nominalnya atau 

13 Wawancara dengan Inaq Dedi tanggal 08 Agustus 2018. 
14 Ketua RT H. Alwi warga Desa Landah Kecamatan Praya Timur 

tanggal 08 Agustus 2018. 
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harganya ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu antara 
si ibu kandung dengan inak sarah sebagai yang memungut 
anak. Setelah terjadi kesepakatan maka si ibu kandung 
boleh membawa pulang anaknya kembali.Namun setelah 
berubahnya zaman adat ini pun tidak sekental dulu artinya 
masih ada yang melakukan hal tersebut namun jarang.

B. Motivasi Masayakat dalam Melaksanakan Traadisi 
Pasah 
Dalam sebuah ibarat yang menyatakan bahwa segala 

sesuatu pasti ada tujuan serta motivasinya dibalik apa 
yang dikerjakan oleh orang-orang tertenntu. Statemen 
ini tidak menjadi salah ketika melihat realitas nyata. Suatu 
pekerjaan atau aktivitas apapun yang telah direncankan 
serta dilaksanakan oleh manusia tidak akan pernah ada jika 
motivasi atau tujuan di balik itu tidak ada. Karena itu, ada 
benarnya juga ketika statemen yang menyatakan bahwa 
pekerjaan bermuara pada sejauhmana motivasi yang telah 
dipasang oleh masing-masing orang.Motivasi dalam sebuah 
pekerjaan tidak hanya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu 
tetapi pada dasarnya semua pekerjaan.Begitu juga factor-
faktor penyebab dalam sebuah aktivitas apakah terkait 
dengan hukum, ekonomi, budaya, maupun social.

Bidang sosial budaya yang lazim berkembang dalam 
masyarakat juga dipastikan terjadi karena ada sebab-
sebab tertentu di dalamnya.Apalagi tradisi tersebut sudah 
mengakar dalam maysrakat, tentu penyebab menjadi 
sesuatu yang menarik untuk dipertanyakan dalam 
pengkajiannya.Misalnya tradisi pasah yang mengakibatkan 
terjadinya aktivitas angkat anak telah semenjak lama 
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dipraktekkan oleh masyarakat.Termasuk Lombok Tengah 
yang sangat masyhur dengan pelestraian adat istiadat 
atau budaya lama yang terjadi dalam masyarakat menjadi 
tugas bersama untuk mengembangkannya serta tetap 
dipertahankan untuk dipraktekkan dalam masyarakat.
Salah satu Kecamatan yang masih tetap mempertahankan 
adat istiadat adalah masyarakat Kecamatan Praya Timur.
Dari sekian budaya lokal yang ada, budaya pasah dan angkat 
anak ini menjadi rutinitas untuk dipraktekkan.

Budaya ini masih dipraktekkan oleh masyarakat 
meskipun masyarakat tersebut telah mengenyam 
pendidikan.Karena itu, ada beberapa faktor penyebab 
sehingga praktek tradisi pasah dalam masyarakat Kecamatan 
Praya Timur tetap ajek dipraktekkan, meskipun arus 
global telah merambah pelosok terpencil di sebuah dusun. 
Adapun akar penyebab seperti yang akan dijelaskan secara 
beurutan di bawah ini;        

1. Kepercayaan Masyarakat sebagai Tradisi 
Penyelamat
Banyak para tokoh masyarakat maupun tokoh 

agama yang ada di wilayah Kecamatan Praya Timur tidak 
mengetahui secara pasti kapan sejarah tradisi pasah ini 
lahir dalam masyarakat. Bahkan ketika ditanya tentang apa 
penyebabnya sehingga tetap dilakukan oleh para leluhur 
terdulu juga mereka tidak sedikit yang tidak tahu. Namun 
sejalan dengan praktek pasah yang terus dipraktekkan 
masyarakat setidaknya dari situ mereka belajar sehingga 
mendapatkan alasan mengapa terus dilakukan oleh 
masyarakat.
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Menurut pengakuan Muhammad Khairi salah 
seorang warga yang berdomisili di wilayah Desa Ganti 
menyatakan bahwa tradisi pasah ini merupakan tradisi 
nenek moyang yang tidak bisa ditinggalkan. Lebih jauh ia 
menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tradisi yang 
sudah diyakini masyarakat untuk membertkan keselamatan 
bagi bayi yang dilahirkan yang sejak sebelumnya ibu yang 
melahirkan itu tidak ada yang pernah selamat. Namun 
ketika mempraktekkan tradisi ini anak-anak selamat dan 
panjang umur.Muhammad Khairi lebih percaya ketika 
istirnya sudah dua kali melahirkan tetapi ternyata tidak bisa 
selamat.Kedua anaknya telah meninggal dunia dan berbagai 
usaha telah dilakukannya namun tetap saja anaknya tidak 
tertolong. Akhirnya berkat saran dari orang tua yang ada 
di sekitarnya menyarankan agar mencoba mempraktekkan 
pasah yang sejak awal ia belum percaya terhadap hal itu. 
Tetapi setelah mengikuti saran dari orang tua didusunnya  
maka dia sangat bersyukur anaknya menjadi selamat 
sampai sekarang.15

Pengakuan yang tidak jauh berbeda juga dilontarkan 
oleh Inaq Mawar yang berdomisli di wilayah Dusun Bagik 
Kerongkong.Ia menyatakan bahwa praktek pasah ini 
merupakan tradisi turun temurun yang harus dilakukan oleh 
masyarakat. Ia sangat yakin dan percaya bahwa keselamatan 
anaknya terjamin karena telah mempraktekkan tradisi 
pasah ini. Lebih jauh ia memberikan alasan kuat terhadap 
keyakinannya bahwa ia sebelumnya dua kali melahirkan 
tetapi anak yang dilahirkannya terus meninggal dunia. 

15 Wawancara dengan  Muhammad Khairi tanggal 10 Agustus 
2018. 
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Namun setelah mendapatkan informasi dari masyarakat 
terutama para sesepuh yang berdomisili di wilayah Dusun 
Bagik Kerongkong Desa Semoyang ia menyimplkan bahwa 
keselamatan anak yang ketiga yang telah dilahirkannya 
berkat dari praketk pasah yang telah dilakukannya.16

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh orang 
tua yang dittokohkan  Kecamatan Praya Timur, yaitu H. 
Fahrurrozi. Beliau adalah orang yang dituakan dan sebagai 
ahli agama dan adat.Beliau menyampaikan statemen ketika 
diwawancarai bahwa kegiatan pasah itu tetap berlangsung 
dalam masyarakat karena mengandung beberapa sebab.
Sebab yang paling mendominasi adalah rasa yakin dan 
percaya masyarakat terhadap tradisi itu yang tidak 
sedikit bayi yang dilahirkan itu menjadi selamat panjang 
umur. Bahkan lebih jauh sebagai seorang tokoh agama 
menyatakan bahwa mau tidak mau harus diyakini karena 
berkat dengan syarat praktek pasah itu keajaiban Allah 
turun sehingga apa yang menjadi keinginan anak manusia 
terkabulkan. Dalam hal ini para ibu-ibu yang sudah berkali-
kali melahirkan tetapi anaknya selamat, namun setelah 
melakukan tradisi pasah dengan keajaiban Allah anak-
anaknya selamat.Oleh karena sangat dipercayai oleh para 
Ibu Ibu tersebut maka secara terus menerus dipraktekkan 
ketika mereka melahirkan bayi.17

2. saling Membantu antar sesama 
Praktek tradisi pasah dan angkat anak di Kecamatan 

Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ini tidak hanya 

16 Wawancara dengan Inaq Mawar tanggal 05 Agustus 2018.
17 Wawancara dengan H, Fahrurtrozi tanggal 06 Agustus 2018.
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terpaut pada aspek kepercayaan masyarakat sebagai 
penyebab terus dilakukan masyarakat.Namun juga 
terdapat penyebab-penyebab lain yang terkandung dalam 
praktekknya.Salah satunya adalah implementasi nilai-nilai 
sosial antara pihak orang tau kandung bayi dan orang tua 
angkatnya.Hal ini dapat dibuktikan dari praktek pasah 
yang telah dilakukan oleh Inaq Kesah dan Inak Dedi pada 
penjelasan hasil penelitian yang telah lalu.

Nilai nilai social terlihat ketika Inaq Kesah bekerja 
sama dengan Inaq Dedi saat melangsungkan kegiatan 
tradisi pasah itu. Dalam hal ini Inaq Dedi sebagai mitranya 
menginginkan agar bayi Inaq Kesah tadi dapat diangkatnya. 
Namun karena Inaq Dedi kurang berkenan dalam hal itu, 
akhirnya ia mengumumkan kepada masyarakat sekitar 
agar bayi Inaq Kesah dapat diangkat oleh orang lain. Dalam 
proses mengumumkan yang dijalankannya, Inaq Dedi 
melakukan transaksi dengan calon orang tua angkat dari 
bayi tersebut tentang harga tebusan yang harus diberikan 
kepadanya jika ia mengakat bayi Inaq Kesah. Inaq Dedi 
berusaha agar benar-benar dalam waktu penebusan anak 
tersebut pihak keluarga dari Inaq Kesah   tidak merasa 
terbebani dengan harga uang tebusan.Bahkan Inaq Dedi 
sangat menginginkan ketika melakukan tebusnan tidak 
ada pembayaran apapun.18

Pengakuan yang sama juga aberasal dari pengalaman 
yang telah dirasakan oleh Inaq Nurul di saat melakukan 
tradisi pasah anaknya. Di saat ia mengumukan dirinya akan 
memasah anaknya ia beraharap dapat dibantu agar ada orang 
yang ikhlas mengangkat anaknya. Menurutnya, semua 

18  Wawancara dengan Inaq Kesah  tanggal 08 Agustus 2018.  
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masyarakat yang mengetahui dirinya akan melaksanakan 
tradisi memasah sebaiknya yang mengangkat ini betul-
betul tendisinya untuk membantu Inaq Nurul. Karena Inaq 
Nurul sendiri khawatir kalau di saat penebusan anak yang 
dipasah tadi meminta uang tebusan yang sekiranya tidak 
mampu dibayarkan oleh Inaq Nurul.Tetapi masyarakat 
dalam hal ini sangat memahami kondisi Inaq Nurul 
sehingga pada saat menenbus anak yang telah dipasahnya 
hanya dimintakan 10.000 saja.19

Jumlah uang tebusan ini pada prinsipnya bukan atas 
dasar hasil tawar menawar antara pihak yang memasah 
anak dengan pihak yang mengangkat anak itu, namun ada 
semacam kesepakatan masyarakat bahwa uang tebusan itu 
sebagai persyaratan saja.Boleh tawar menawar itu terjadi, 
namun harus pihak yang mengangkat anak tadi tidak 
sampai menyulitkan atau memberatkan dari orang tua 
kandung bayi yang dipasah, melainkan harus ada toleransi 
dan tidak memberatkan pihak orang tua kandungnya.
Misalnya meminta dengan sewajarnya dari harga adat yang 
telah disepakati.Maksimal yang diminta itu sejumlah 5000 
saja dan kalau bisa tidak noleh lebih dari itu. Kalau tawaran 
yang dilakukan oleh orang yang mengangkat tadi berjuta-
juta berarti ia telah mencidrai adat kearifan lokal yang 
lazim mengedepankan nilai-nilai sosial di dalamnya.20

3. Menjaga nilai silaturrahim
Setiap kegiatan yang bersifat kemuamalahan atau 

sosial dalam masyarakat dapat melahirkan berbagai 

19  Wawancara dengan Inaq Nurul  tanggal 08 Agustus 2018.
20 Wawancara dengan H, Fahrurrozi tanggal 10 Agustus 2018. 
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manfaat maupun maslahat.Produk yang dihasilkannya 
dapat memperkuat hubungan social antar sesame.
Misalnya kedekatan emosional antara satu dengan lainnya, 
meredam nuansa berbantah-bantahan serta persaingan 
yang kurang sehat, membidik persaudaraan antar manusia 
yang satu dengan lainnya, menjalin silaturahim secara 
berkesinambungan. Banyak kegiatan-kegiatan social 
baik bersifat kearifan lokal atau kegiatan social biasa 
yang dipraktekkan masyarakat dapat melahirkan sikap 
persaudaraan yang kental.Salah satu kearifan lokal yang 
bersifat sosial yang dilakukan masyarakat adalah tradisi 
melampak, tradisi perang topat, tradisi pasah, dan lain 
sebagainya.

Khusus tradisi pasah yang lazim dipraktekkan oleh 
masyarakat Kecamatan Praya Timur Lombok tengah adalah 
tradisi yang terus menerus dilakukan.Tradisi ini lazim 
dipraktekkan oleh kaum ibu-ibu yang sejak sebelumnya 
melahirkan terus, namun bayinya jarang yang selamat.
Praktek pasah yang diyakini sebagai sebuah alternatif  dapat 
menyisakan nilai-nilai maslahat di dalamnya.Misalnya 
antara keluarga yang memasah anaknya dengan keluarga 
angkatnya menjadi bersaudara. Hal ini diakui oleh Inaq 
Mawar, ia menyatakan  bahwa pada saat beliau memasah 
anaknya  maka diangkat oleh seseorang yang belum pernah 
ia kenal keperibadiannya meskipun hanya kenal nama dan 
wajah.21

Berkat dari pertemuan Inaq Mawar dengan pihak yang 
mengangkat anaknya, akhirnya sampai sekarang menjadi 
sahabatan baik.Bahkan pada momen-momen tertentu 

21 Wawancara dengan Inaq Mawar tanggal 08 Agustus 2018. 
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keduanya saling mengundang.Misalnya momen syukuran, 
maulidan, mi`raj dan lain sebagainya.Dengan demikian, 
praktek pasah anak yang dilakukannya dapat mendatangkan 
keberkahan yang berujung pada persahabatan antara kedua 
belah pihak. Lebih jauh Inaq Mawar menambahkan bahwa 
semua kegiatan yang bersifat saling tolong menolong dapat  
membuahkan hasil terutama dalam hal menyambung 
silaturahim antara yang satu dengan lainnya. 

Pernyataan yang sama juga dialami oleh Inaq Aminah 
warga Desa Sengekerang. Ia seorang pedagang di pasar 
Desa Sengkerang dan memiliki banyak sahabat. Dari sekian 
sahabat yang dikenalnya ada beberapa dari mereka yang 
dianggapnya sebagai layaknya saudara kandung.Artinya 
segala kekurangan dan kebutuhan masing-masing selalu 
saling mencari sekaligus membantu.Saat dia berjualan 
di pasar terdengar informasi bahwa ada seseorang yang 
mau memasah anaknya, namun tidak ada yang berani 
mengangkatnya.Mendengar hal itu Inaq Aminah langsung 
menanggapinya kemudian berangkat mengunjungi rumah 
yang memasah anaknya.Waktu itu juga Inaq Aminah 
langsung menawarkan diri untuk menjadi ibu angkat 
dari yang Ibu yang meamasah tadi.Dari perbuatan saling 
menolong ini terjalinlah persahabatan kedua belah pihak.
Sampai sekarang keduanya saling membantu jika satu dan 
lainnya membutuhkan. Begitulah hasil dari perbuatan 
saling menolong akan membuahkan hasil, yaitu dapat 
memperbanyak dan memperpanjang silaturrahim.22

22 Wawancara dengan Ibu Aminah Warga Desa Sengkerang 
Kecamatan Praya Timur tanggal 08 Agustus 2018.    
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C. Implementasi Maqashid syari`ah dalam Tradisi 
Pasah 

1. analisis Tradisi Pasah dalam Masyarakat 
Kearifan lokal merupakan produk dari hasil interaksi 

antar sesama manusia dimana saja mereka tinggal.Apapun 
bentuk tradisi yang lahir dari masyarakat berawal dari 
motovasi dan tujuan yang diinginkan sehingga kehidupan 
bermasyarakat terus berjalan seiring dengan perjalanan 
waktu yang terus berputar. Semua orang tidak boleh terlalu 
memaksakan diri untuk tidak simpati terhadap tradisi 
yang lahir di wilayah lain jika tradisi tersebut berbeda 
dengan tradisi yang lahir di lingkungan sekitarnya. Apalagi 
membenci dan berusaha untuk membumihanguskannya 
menjadi aktivitas yang dapat melahirkan sikap diskriminatif  
bahkan dapat melahirkan disintegrasi yang berujung pada 
konplik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang 
lain. 

Ada benarnya jika ada sebuah statemen dari ulama 
yang menyatakan bahwa segala sesuatu pasti ada tujuannya.
Setiap amal perbuatan yang berstatus baik atau buruk sudah 
dipastikan terdapat motivasi atau tujuan di dalamnya.
Artinya jika pujangga Sasak mengatakan lain kerupuk lain 
jajelain gubuk lain care.Artinya  kampung satu dengan 
kampung lainnya pasti berbeda dalam melaksanakan 
kegiatan-kegitan tertentu, apalagi kalau sudah menyentuh 
ranah tradisi. Setiap orang harus arif  dalam menghadapi 
serta menghayati adat-adat yang berkembang di daerah lain. 
Karena bisa saja tradisi orang lain yang dianggap berbeda 
dengan tradisi diri sendiri lebih baik dan lebih mendatangkan 
kemaslahatan atau kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. 
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Sikap hormat menjadi senjata ampuh untuk menerima 
tradisi orang lain, meskipun tradisi tersebut masih dalam 
koridor upacara yang sama. Misalnya tradisi-tradisi yang 
berkembang dalam masyarakat Lombok Nusa Tenggara 
Barat.

Banyak jenis tradisi yang sama di Lombok tetapi 
dalam pelaksanaanya sangat berbeda. Misalnya upacara 
kelahiran bayi, tradisi maulid, tradisi nyunatang, ngurisan, 
kepaten, melampak, dan lain sebagainya. Tradisi upacara 
dalam kelahiran anak dilakukan dengan proses yang 
panjang. Tahap awal ketika anak masih dalam kandungan 
ibunya harus ada upacara tujuh bulanan, upacara pedak api 
(pemberian nama) dilanjutkan dengan upacara ngurisang, 
dan seterusnya. Satu tradisi bisa dilakukan dengan banyak 
upacara tradisi seperti upacara kelahiran bayi ini.

Belum lagi dengan upacara kelahiran melalui tradisi 
pasah.Tradisi ini mencoba mengimplementasikan nilai 
sosial di dalamnya sebagai tujuan akhirnya.Meskipun 
tujuan-tujuan lain masih banyak terselubung di dalamnya.
Tradisi ini nampak mengecewakan bahkan sangat jauh 
dari nilai-nilai kesilaman.Bagaimana tidak seorang ibu 
yang semestinya harus memberikan kasih sayang sertus 
persen kepada anaknya menjadi sangat terpaksa karena 
harus membuang anaknya di pinggir jalan umum sebagai 
perwujudan membela tradisi dengan mengikuti sekaligus 
mempraktekkannya.

Tradisi yang telah dipraktekkan oleh Ibu Ibu di Dusun 
Kecamatan Praya Timur sangat bersifat kontroversial 
dan kontradiktif  dengan nilai sosial keagamaan Islam.
Meskipun demikian, praktek pasah tersebut tidak 
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serta merta harus diklaim sebagai perbuatan yang 
tidak dibenarkan agama.Namun setelah melihat dan 
memperhatikan data yang ada tentu persolan tersebut 
menjadi berubah statusnya.23Artinya jika dilihat dari 
perspektif  kepercayaannya tentang tradisi tersebut dapat 

23 Terjadinya perubahan hukum dari zaman ke zaman itu tidak 
lepas dari dunia konteks yang mengitarinya. Pentingnya konteks ini 
sebagai wadah untuk memproduk hukum dapat memaksa para pemikir 
Islam menjadikanya sebagai pijakan untuk melakukan pembaharuan. 
Taruh misalnya Farid Mas`udi seperti yang dikutip Abdul Mun`im Saleh 
– bahwa dunia konteks harus dijunjung tinggi sedemikian rupa sehingga 
teks suci pun harus tunduk kepadanya. Lebih jauh ia menyatakan ”titik 
tolak Islam emansipatoris adalah problem kemanusiaan, bukan teks suci 
(teks-ide) sebagaimana Islam skriptualis, Islam idiologis maupun Islam 
modernis. Teks-teks suci tersebut subordinat terhadap pesan moral, etik 
mapun spritualis, sehingga ia tidak dipahami sebagai undang-undang, 
melainkan sinar pembebasan. Karena itu, Islam emansipatoris tidak akan 
berhenti pada dekonstruksi dan pembongkaran teks yang membuat kita 
linglung, tetapi teks dijadikan sebagai wahana pembebasan. Karena 
realitas dominasi tidak hanya wacana, melainkan juga dominasi yang 
bersifat riil dan materil”.  Selain itu, teori pribumisasi versi Gus Dur, 
teori kontekstualisasi Nur Kholis Majid merupakan bagian yang tidak 
lengah dari persoalan realitas yang menjadi tolok ukur pembaharuan 
dalam berbagai aspek kehidupan. Lihat Abdul Mun`im Saleh, Hukum 
Manusia Sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif  Menemukan Hakekat 
Hukum Model al-Qawa`id al-Fiqhiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 
7. Bandingkan dengan Masdar F. Mas`udi, Islam Emansifatoris: Menafsir 
Agama untuk Praksis Pembebasan ( Jakarta: P3M, 2004), Sinopsis (halaman 
sampul belakang).  Notulisasi diskusi tanggal 18 Desember 1986 yang 
diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat 
(P3M) di Wisma Depag, Tugu, Puncak, Bogor.  Bandingkan dengan teori 
Otoritarianisme el-Abu Fadl dalam Amin Abdullah, “Kata Pengantar 
Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan.” 
dalam Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih 
Otoritatif. ter. R. Cecep Lukman Hakim,( Jakarta: Serambi Ilmu, 2004), 
xiii.
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menjaga keselamatan jiwa anak sehingga nampak nilai 
maqashid syari`ahnya seperti yang dideklarasikan oleh al-
Syatibi yaitu hifzu an-nafs.24Sementara menjaga jiwa dari 
kematian menjadi dasar kuat untuk melegalkan tradisi 
tersebut dalam perspektif  hukum. Dengan demikian, 
menjaga kesehatan jasmani maupun rohani dengan cara 
berusaha menghindari hal-hal yang dapat mencidrainya 
merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi 
oleh manusia. Karena pengaruhnya sangat besar terhadap 
kemampuan seseorang untuk menjaga aspek-aspek 
lainnya. Setiap orang tidak bisa hidup jika memperhatikan 
kesehatan jasmaninya saja tanpa memikirkan ketenangan 
jiwanya. Bukti kongkrit dapat diamati dari keterlibatan para 
ulama dalam berbagai bidang keilmuan agar implikasinya 
dapat terwujud  bagi kemaslahatan manusia.25

Tradisi pasah ini merupakan bagian paling dasar yang 
harus dilakukan oleh masyarakakat Kecamatan  Praya 
Timur dalam rangka menjaga keselamatan jiwa anak 

24 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah (Beirut: Dar al-
Ma`rifah, t.th.), 6  Lihat juga Har Wer, A. Dictionary of  Modern Written 
Arabic. J. Milton Ciowan (London: Mac Donald, 1980),  767. Lihat pula 
Ibnu Mansur al-Afriqi, Lisan al-`Arab (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), Vol: VIII, 
175. Bandingkan dengan Fazzlurrahman, Islam, terj., Ahsin Muhammad 
(Bandung: Pustaka, 1984), 140.

25 Terkait pentingnya masalahat sebagai dasar penetapan hukum, 
at-Thufi menyatakan bahwa maslahat adalah satu-satunya wadah yang 
dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menetapkan suatu hukum. 
Lebih jauh ia menyatakan bahwa “jika suatu perkara yang ditetapkan 
hukumnya memiliki maslahat bagi manusia maka ia harus didahulukan 
meskipun al-Qur`an sendiri melarangnya. Lihat Al-Thufi, Syarh 
Mukhtashar al-Raudhah, Jilid III. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989, 
209). Bandingkan Musthafa Zaid, Al-Mashlahah Fi al-Tasyri> al-Islami wa 
Najm al-Din al-Thufi, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964, 112. 



Z a i n u d d i n  M a n s y u r

56

yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang sebelumnya berkali-kali 
melahirkan anaknya tidak selamat. Penjagaan terhadap 
keselematan jiwa anak ini banyak yang bisa dilakukan oleh 
orang tua kandungnya misalnya dalam aspek ekonomi 
memberikan kebutuhan konsumtif  kepadanya.Dalam hal 
ini orang tua wajib mencari nafkah untuk anak istri dan 
keluarganya.Menjaganya dari serangan-serangan orang 
atau serangga yang menyebabkan bayi tersebut terancam 
keselamatannya.Menurut statemen yang dilontarkan 
oleh As-Syatibi bahwa pemenuhan kebutuhan dalam 
arti mencapai sebuah kebajikan untuk umat merupakan 
tujuan inti dari aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap 
persoalan tujuan ini adalah kewajiban dalam perspektif  
agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban penuh 
untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. 
Oleh karena itu, problematika  ekonomi manusia dalam 
perspektif  Islam adalah pemenuhan kebutuhan (fulfillment 
need) dengan sumber daya alam yang ada.26 Adapun 
kekurangan-kekurangan dari kebutuhan yang terdapat 
dalam diri manusia baik secara fisik maupun psikologis 
menjadi kunci utama untuk berbuat dan bertindak 
dalam memenuhinya.27 Pada prinsipnya usaha yang telah 
dilakukan as-Syatibi tersebut bertujuan untuk memberikan 

26 Adi Warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ( Jakarta: 
PT. Raja Grapindo, 2004), 325.  

27 Memperhatikan uraian konsep al-Syatibi di muka, dapat 
disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam 
memperoleh kebajikan baik di dunia maupun di akhirat merupakan 
doktrin agama yang menjadi lahan kewajiban agama. Dengan demikian, 
peningkatan kebutuhan manusia akan berdampak besar terhadap 
meningkatnya produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan. James H. Donnelly, James L. Gibson dan Johan M. 
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pemahaman kepada umat agar berusaha memperhatikan 
segala yang menjadi kebutuhan jasmani maupun 
rohaninya.

Kegiatan tradisi pasah nampaknya sangat jauh dari 
maqashid syari`ah yang mengehendaki terpeliharanya jiwa 
dari ancaman keselamatan. Di samping karena sulit diukur 
serta illatnya tidak realistis dalam proses produk hukum. 
Namun perlu menjadi sebuah catatan bahwa tradisi ini 
merupakan produk keyakinan masyarakat dalam usaha 
menyelamatkan bayi yang terlahir.Sedangkan hasilnya 
realistis meskipun nampaknya tidak begitu menjamin.
Tetapi nyatanya berkali-kali melakukan tradisi pasah 
ternyata anak-anak mereka selamat panjang umur. Lebih 
jauh kepercayaan masyarakat bahwa kalau saja mereka 
tidak melaksanakannya praktek peninggalan leluhur ini 
maka bayi mereka akan terancam. Dengan demikian, 
keyakinan yang seperti ini dapat memproduk semangat 
untuk melakukan kegiatan tradisi yang mendatangkan 
kemaslahatan.Setiap perkara yang ada nilai kemsalahatnnya 
maka pekerjaan tersebut harus direspon dengan baik.
Apalagi hal ini terkait dengan tradisi yang tidak boleh 
ditinggalkan oleh masyarakat dan tradisi ini termasuk tradisi 
yang baik.Sementara tradisi yang baik harus dipertahankan, 
sehingga bisa lestari sekaligus menjadi kearifan lokal yang 
dapat memberikan kontribusi kebahagiaan bagi semua 
lapisan masyarakat.28 Sementara tradisi yang termsuk legal 

ivancevich, Fundamentals of  Manajement (New York: Irwin Mc Graw-Hill, 
1998),  267.

28 Urf secara etimologi bararti sesuatu yang dipandang baik, yang 
diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, urf dinamakan juga 
adat, sebab perkara yang sudah dikenal berulang-ulang kali dilakukan. 
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dalam masyarakat adalah tradisi yang baik dan bermanfaat 
bagi orang lain. Sedangkan tradisi yang tidak baik yang 
mendatangkan keburukan bagi masyarakat maka tradisi 
tersebut harus ditolak.Hal ini sangat benar dari statemen 
ulama bahwa adat atau tradisi yang baik itu menjadi dasar 
kuat untuk memproduk suatu hukum.Bahkan menurut 
Yusuf  Qardawi `urf  atau tradisi yang bersifat umum itu 
dapat mendatangkan kemasalahatan umum.29

Pasah yang merupakan tradisi yang baik dan 
meyakinkan masyarakat untuk dapat menyelamatakan 
bayi bisa saja sebagai tradisi yang baik dan sudak ajeg 
dalam masyarakat, maka sangat relevan dengan apa yang 
diungkapkan oleh ulama bahwa tradisi dalam bentuk 
hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan 
dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat 
merupakan salah satu metode penetapan hukum yang 
diambil dari salah satu sumber hukum Islam (ashal) dari 
ushul fiqh yang menurut Sobhi Mahmasanni bukanlah 
hadits, tetapi ucapan Abdullah bin Mas`ud. 

ما رآه املسلون حسنا فهو عند اهلل أمر حسن.

Dalam banyak kaedah ushul fiqh sering disebutkan bahwa `urf maupun 
al-`adah adalah bentuk mu`amalah (hubungan kepentingan yang telah 
menjadi adat kebiasaan yang telah berlangsung ajeg di tengah masyarakat. 
Lihat Muhammad  Salim Mazkur, Madkhal Fiqih al-Islam (Kairo, Dar al-
Qaumiyyah, 1964), 120.  

29 Yusuf  Qardawi, Awami al-Sa`ah Wa al-Murunah fi al-syari`ah al-
Islamiyah Bayna al-Inzibath wa al-Infirat (Kairo: Dar al-Tauzi` wa al-Nasyr 
al-Islamiyyah, 1994), 18. Bandingkan dengan Abdul Wahab Khallaf, Ilmu  
Ushul Fiqh (Kuwait: Dar al-Qqalam, 1981), 418.
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Artinya: “Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, 
maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang 
baik”.30

Hukum qishash31 diabadikan dalam hukum Islam 
merupakan bukti kuat bahwa penjagaan terhadap jiwa 
manusia adalah sesuatu yang mutlak. Dilarangnya 
membunuh orang lain dengan sengaja menjadi haram 
mutlak karena mempertimbangkan jiwa manusia harus 
dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Begitu juga 
keharaman bom bunuh diri32 dan cara-cara lain yang 

30 Sobhi Mahmasanni, Filsafat ……, 261. Senada dengan pendapat 
Nouruzzaman yang mengutip pandangan mazhab Maliki dan Hanafi 
bahwa urf merupakan sumber hukum Islam yang berada di luar lingkup 
nash. Nouruzzaman Shiddiqi, Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122-123.  

31 Qishash berasal bahasa arab: قصاص adalah istilah dalam 
hukum islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang 
setimpal), mirip dengan istilah “hutang nyawa dibayar nyawa”. Dalam 
kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga 
korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Orang-orang 
Islam mendasarkan tentang qisas ini dalam kitab sucinya yaitu Al-qur’an 
seperti Qs., al-Baqarah (2) ayat 178, Qs., al-Ma`idah (5) ayat:45, Qs. Al-
Baqarah (2) ayat: 179.

32 Bom bunuh diri atau juga dikenal sebagai bom manusia 
(humanbombing) menurut Nawaf  Hail Takruri adalah aktivitas seorang 
(mujahid) mengisi tas atau mobilnya dengan bahan peledak, atau 
melilitkan bahan peledak pada tubuhnya, kemudian menyerang musuh 
di tempat mereka berkumpul, hingga orang tersebut kemungkinan besar 
ikut terbunuh. Adapun menurut Muhammad Tha’mah Al-Qadah adalah 
aktivitas seorang mujahid yang melemparkan dirinya pada kematian 
untuk melaksanakan tugas berat, dengan kemungkinan besar tidak 
selamat, akan tetapi dapat memberi manfaat besar bagi kaum muslimin. 
Lihat Nawaf  Hail Takruri, Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (Al-’Amaliyat 
Al-Istisyhidiyah fi Al-Mizan Al-Fiqhi),( Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2002), 
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membuat nywa orang melayang adalah perbuatan yang 
tercela dan haram demi hukum.

Dihukumi haram bagi pelaku pembunuhan dengan 
memproduk hukum qishash, karena ia merupakan 
kemaslahatan yang terdapat dalam maqashid sayari`ah 
melalui hifzu an-nafs terwujud ketika diterapkan 
hukum qishashdi antara sesama muslimin dalam rangka 
memberikan pemahaman kepada setiap muslim-muslimah 
tentang urgensinya menjaga jiwa dari kematian. Karena 
tujuan yang dikehendaki adalah semata-mata terwujudnya 
sikap jera bagi pelakukanya sehingga masing-masing orang 
bisa meredam amarahnya dalam melakukan pembunuhan 
kepada orang lain. Begitu juga pemberlakuan hukum 
jinayat dalam tradisi fiqh klaisk adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari usaha menunjukkan pemberlakuan 
kemaslahatan yang terkandung dalam maqashid syari`ah 
dengan satu tujuan yaitu hifzu an-nafs.

Semua itu merupakan cara-cara hukum untuk 
menyelamatkan jiwa manusia, apalagi nyawa anak yang 
diharapkan menjadi generasi penerus untuk menjadi 
khalifah di bumi. Karena anak dalam pandangan hukum 
Islam adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan 
Allah SWT kepada setiap orang tua.Ia merupakan generasi 
masa depan yang  dapat meneruskan peninggalan generasi 
sebelumnya dalam berbagai sektor kehidupan di dunia.33

2.Muhammad Tha’mah Al Qadah, Aksi Bom Syahid dalam Pandangan 
Hukum Islam (Al-Mughamarat bi An-Nafsi fi Al-Qital wa Hukmuha fi Al-
Islam), (Banding : Pustaka Umat, 2002), 17.

33 Penjelasannya terdapat pada konsideran pertimbangan  
munculnya Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pada 
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Di pundaknya terdapat faktor yang menentukan 
baik buruk suatu negeri yang ditempatinya.Berbagai cara 
dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-
anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. 
Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, 
karena disebabkan oleh terhambatnya komunikasi atau 
minimnya pengetahuan orang tua tentang teknis strategis 
dalam memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya. 
Karena itu, merealisasikan berbagai jenis hak-haknya 
menjadi tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan negara 
agar tujuan dalam membangun negaranya dapat terwujud 
di masanya dengan baik dan sempurna.34

Islam sebagai sebuah agama yang membawa visi besar 
rahmatan lil ‘Alamin35 juga tidak ketinggalan untuk merespon 

butir C. Lihat juga dalam pertimbangan Undang Undang Pengadilan 
Anak No. 3 tahun 1997 bagian A. 

34 Konsideran pertimbangan munculnya Undang Undang 
Perlindungan Anak no 23 tahun 2002 pada butir D.  Bandingkan dengan 
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 
2003), 3. 

35Maulana Muhammad Ali menegaskan bahwa Islam yang 
memiliki visi rahmatan lil`alamin karena ia bukan saja dikatakan sebagai 
agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana tersebut dalam beberapa ayat 
al-Qur`an, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar 
tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang dapat disaksikan 
manusia di alam semesta. Lihat Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Din 
al- Islam) ( Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980), 2. Pengertian ini juga 
tidak jauh beda dengan makna Islam yang dilontarkan oleh Nasruddin 
Razzak, Dienul Islam (Bandung: Al-Ma`arif, 1977), cet. II, 56. Harun 
Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I ( Jakarta: UI Press, 
1979), 9. Begitu juga dalam bukunya Nurcholis Madjid, Islam Doktrin 
dan Peradaban,Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan ( Jakarta: 
Paramadina, 1992), cet. II, 426.
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dan melindungi anak dalam berbagai sektor kehidupan. 
Misalnya Hifzu an-nasl wa Hifz al-usrah yang dideklarasikan 
oleh Jaser Auda adalah sebagai bagian dari teknis untuk 
mewujudkan tujuan hukum shara` yang tetap berpihak pada 
perlindungan terhadap kelangsungan hidup, pendidikan, 
dan kesejahteraan anak sepanjang masa.36

Dalam konteks pasah yang dipraktekkan masyarakat 
Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah ini merupakan 
wadah yang kuat untuk mewujudkan maqashid syari`ah 
lewat jargon hifdz al-nasl. Karena tendensi pernikahan 
adalah memperbanyak keturunan sekaligus membinanya 
agar selamat dunia dan akhirat. Dengan demikian, sangat 
diharamkan bagi orang tua membuang darah dagingnya 
sendiri dengan sengaja. Masih mending jika yang 
bersangkutan memberikan orang lain untuk merawatnya, 
tetapi kalau kemudian dibunuh dan  diterlantarkan maka 
hal itu sangat dibenci dan diharamkan dalam agama.  Begitu 
juga para wanita yang hamil kemudian menggugurkannya 
juga bagian dari praktek keji yang merusak nilai maqashid 
syari`ah untuk melestarikan hifdz al-nasl. Menurut penulis 
bahwa praktek  pasah lebih mulia daripada orang yang 
menggugurkan anak kandungnya tanpa alasan yang jelas 
meskipun dari sisi doktrin agama nampak tidak memiliki 
dasar untuk melaksanakannya. Namun kemasalahatan 
untuk mendukung hifz al-nafs, an-nasl, dan al-usr di 
dalamnya perlu pertimbangan untuk dapat melegalkannya 
perspektif  hukum.  

36  Jasser Auda, Maqashid al-Shari’ah as Philosophy of  Islamic Law: 
A Systems Approach,  (London: the International Institut of  Islamic 
Thougth, 2007), xxi. 
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Teknis melanggengkan hifdz al-nasl sebenarnyatidak 
hanya diharamkan zina atau dengan cara-cara di atas, 
khsususnya dalam menimbang  praktek pasahdalam 
perspektif  hukum maka penulislebih mengedepankan 
pandangan ulama yang mengaharamkan program 
Keluarga Berencana. Karena hal ini akan sama statusnya 
dalam menjaga hifdz al-nasl. Berbeda dengan dihalalkannya 
KB akan bertolak belakang dengan dengan praktek pasah 
itu yang notabenenya mau mendapatkan anak. Sedangkan 
program KB itu dapat dihalalkan karena dikhususkan bagi 
orang yang telah punya anak. Seorang Ibu atau wanita 
dalam melahirkan tidak ada kendala sedikitpun terhadap 
kondisi kehamilan maupun kelahiran bayinya. 37

Dengan demikian, praktek pasah sesungguhnya 
merupakan tradisi yang baik yang mendatangkan 
kemaslahan dan sebagai perwujudan untuk menegakkan 
maqashid syari`ah terutama dalam penjaagaan jiwa, 
keturunan, dan keluarga. Apalagi zaman modern ini, 
doktrin-doktrin nusus terkadang tidak menjadi sesuatu yang 
dominan tetapy yang paling mendominasi adalah peran 
akan dalam mencari maslahat dalam sebuah persoalan 
yang dihadapi oleh manusia. Dalam hal ini misalnya tokoh 
JIL yang memposisikan akan sebagai nomor satu dalam 
proses ijtihad hukum. Sampai-sampai salah seorang tokoh 
sangat berani menasakh al-Qur`an dengan maslahat yang 
diproduk oleh akal. Misalnya Moqshit Ghazali, salah 
seorang kontributor JIL berani merumuskan kaidah jawazu 

37  Miftahul Jinan, al-Hamdulillah Anakku Nakal (Yogyakarta: Filla 
Press, 2010), 11-13. 
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naskhi al-nushush al-juz’iyyah bi al-mashlahat (bolehnya 
mengamandemen teks-tekspartikular dengan maslahat) . 38

Itulah sebabnya dalam persoalan ijtihad tidak 
memberikan ancaman berarti bagi semua mujtahid. Bahkan 
memberikan jaminan yang jelas jika ijtihad yang dilakukan 
benar akan mendapatkan dua pahala dan jika salah maka 
akan mendapatkan satu pahala.39 Setiap perkara yang 
memilki nas tetapi tidak ada nilai kemaslahatannya maka 
bisa saja hukum perkara itu tidak bisa dijalankan. Apalagi 
perkara hukum itu tidak memiliki nas dan tidak memiliki 
kemaslahatan maka akan haram untuk dilaksanakan. Tetapi 
jika perkara hukum itu memiliki maslahat meskipun tidak 
memiliki nash maka bisa saja dilaksanakan. Misalnya tradisi 
pasah yang lazim dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 
Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Artinya jika 
dicari nash tentang pasah dapat dipastikan tidak ada sama 
sekali, akan tetapi jika dicari maslahatnya maka dapat 
ditemukan. Karena itu penetapan hukum terkait dengan 
tradisi itu menjadi perbuatan yang dapat ditolrerir dan 
menjadi keputusan yang tidak salah.    

 

38 Abd. Moqshit Ghazali (peny.), Ijithad Islam Liberal: Upaya 
Merumuskan Keragaman yang Dinamis, ( Jakarta: Penerbit Jaringan Islam 
Liberal, 2005), ix.

39 Secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan (badhl) 
kemampuan untuk memperoleh hukum shara’ amali dengan cara 
melakukan istinbâth atau mengerahkan (istifrâgh) segala kemampuan 
dalam mencari hukum shara’ yang bersifat zanni sehingga seseorang 
merasa tidak sanggup lagi mengupayakannya lebih dari itu. Lihat al-
Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Tahqiq Muhammad al-Jamil, 4 (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Arabi, 1986), 162.
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2. analisis Tebusan dari Tradisi Pasah
Jika diamati praktek pasah dalam masyarakat bagai 

dua sisi mata uang, sisi pertama memperlihatkan adanya 
budaya-budaya masyarakat dan pada sisi yang kedua tampak 
adanya kepercayaan dan agama. Perpaduan keduanya 
tampak sangat kuat sehingga untuk membedakan mana 
budaya dan agama dalam hal ini cukup sulit. Sebab memang 
ada perbedaan pandangan para ahli pada apakah agama 
bagian dari kebudayaan manusia atau kebudayaan manusia 
yang merupakan bagian dari agama. Namun menurut 
pandangan antropologi selama ini hampir didominasi oleh 
pandangan pertama yaitu agama bagian dari kebudayaan 
manusia.40

Pendapat pertama tersebut menurut penulis memang 
cukup kuat kebenarannya sebab hal ini bisa dilihat dari 
konsep kebudayaan yang dipaparkan oleh Koentjraningrat 
bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan 
karsa masyarakat. Atau lebih jelas seperti yang dikatakan 
E.B Taylor bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang 
kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 
hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta 
kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota 
masyarakat.41  Hasil cipta rasa dan karsa yang berupa 
suatu yang kompleks tersebut menurut penulis terwujud 
disebabkan adanya pikiran manusia yang dianugrahkan 
Tuhan. Oleh sebab itu pola pikir yang berkembang dan 

40 Bustanuddin, Agama Dalam Kehidupan Manusia, h. 33.
41 Hari Purwanto, Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif  

Antropologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 51-60.
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maju sangat menentukan budaya dan peradaban yang 
tinggi termasuk dalam beragam dan kepercayaan.

Alasan itu tidak menjadi salah dan dapat ditolerir 
karena bersifat menguntungkan dan mendatangkan 
kemaslahatan. Bahkan alasan-alasan seperti tradisi yang 
diterima dari nenek moyang dapat dibenarkan meskipun 
alasan seperti itu sangat primitif  dan tidak tersirat dalam 
literatur syari`at. Apalagi kalau menganalisa praktek 
pasah itu dengan sumber hukum yang bersumber dari 
pemikiran (ar-ra’yu) para ulama yaitu yang terkait dengan 
permasalahan yang relevan. Menurut penulis sumber 
hukum parketk pasha itu adalah al-`urf yaitu sesuatu 
yang telah dibiasakan oleh manusia serta mereka telah 
menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.42 Artinya, 
jika memperhatikan metode istinbath hukum `urf maka 
praktekpasah anak di Kecamatan Praya Timur  harus 
dilestarikan sebagai adat yang tidak bertentangan dengan 
syari`at.Meskipun nampaknya sedikit kontradiktif  dengan 
ketentuan syari`at.Tetapi ketika mencermati maslahat yang 
terkandung di dalamnya maka praktek tradisi yang satu ini 
dapat ditolrerir.

Ukuran suatu pekerjaan dapat dipandang legal atau 
tidak legal dalam hukum Islam tergantung masalahah dan 
mudharat yang dikandungnya.43Misalnya tebusan yang 

42 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansi Bagi 
Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia ( Jakarta: Logos, 1999), h. 34

43 Perjalanan maslahat, cenderung mengukuhkan maslahat sebagai 
metode yang menggusur kekakuan hukum Islam, dan mendukung hukum Islam 
yang bersifat adaptif  terhadap perubahan.Oleh karenanya, maslahat sering kali 
menjadi nilai tanpa batas yang sering dibuat sebagai dasar argumentasi solusi 
hukum kontemporer.Bahkan di tangan Najmuddin al-Tufi, maslahat dijadikan 
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dipraktekkan oleh orang tua angkat dari tradisi pasah 
dalam masyarakat mengandung beberapa maslahat di 
dalamnya.44Menempatkan maslahat sebagai sebuah kajian, 
ternyata merupakan persoalan yang lumayan dilematis. Di 
satu sisi, sebagaimana ditemui dalam banyak literaturturats, 
maslahat sudah terbentuk sebagai tatanan teori yang 
baku. Sehingga kajian terhadap maslahat otomatis lebih 
cenderung kepada kajian teoritis yang kaku dan tidak 
menarik sebagaimana disinyalir Musthafa Al-Khan dalam 
disertasi doktoralnya. Sementara di sisi lain, maslahat 
dalam pengertian yang luas merupakan lahan subur bagi 
upaya pemberian muatan hukum syariat kepada qadhiyah-
qadhiyah (persoalan hukum) kontemporer yang memang 
belum tersentuh sama sekali oleh dalil-dalil yang sharih 
( jelas).45

Dalam konteks tradisi pasah nampaknya ia merupakan 
probelm sosial yang belum ditentukan hukumnya 
dalam hukum Islam. Di samping karena ia merupakan 
tradisi lokal juga  memiliki kesulitan untuk menarik 
nilai kemaslahatan di dalamnya. Tetapi sesulit apapun 
harus diijtihadi nilai kemaslahatan di dalamya agar dapat 
ditetapkan hukumnya.Dengan demikian, praktek pasah 
ini terlihat nilai kemaslahatannya dari sikap sosial yang 

hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum.Ensiklopedi 
Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan (ed), ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 
2001), 1147.

44  Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra,2001),  171-182. 

45 Ahmad  Nadhif   Mudjib dan Afifuddin Harisah. “Maslahat, 
Antara Syariah dan Filsafat”, dikutip dari pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/
jurnal/isjurnal/nuansa/ Jan96/5.htm, diakses 21 Oktober 2007.
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ditunjukkan oleh orang tua angkat dari anak yang sudah 
dipasah oleh orang tuanya.Semangat untuk menolong 
dengan mengangkat sementara anak yang dipasah orang 
tua angkat merupkan perwujudan dalam rangka hifz 
an-nasl. Padahal dalam tataran  realitasnya pihak yang 
mengangkat ini harus mengembalikan kembali anak yang 
dipasah itu kepada orang tuanya. Oleh karena tersentak 
oleh tradisi maka pihak yang mengangkat setuju atau tidak 
harus melakukannya sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian, nilai sosial yang dilakukan oleh 
pengangkat anak itu tidak bisa diklaim sebagai proses untuk 
mengangkat anak. Karena angkat anak itu sesuai dengan 
yang digagas oleh Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan 
anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang 
jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada 
dirinya. Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang 
baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja 
menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak 
tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua 
kandungnya.46 Apalagi yang disebut anak angkat itu adalah 
seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang anak yang 
haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang 
tua, wali sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut 
ke dalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan 
putusan atau penetapan pengadilan.47

46  (Alam dan M. Fauzan, 2008: 20).
47 Pengertian anak angkat seperti ini terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 9 tentang mekanisme 
pengangkatan anak. 
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Jadi anak angkat yang dimaksud dalam tradisi pasah 
itu adalah pengangkat sementara sebagai kelengkapan 
persyaratan bukan sebagai anak angkat permanen yang 
segala konsekuensilogisnya antara anak dan orang tua angkat 
sebagai keluarga yang layaknya keluarga kandung yang 
satu dengan lainnya menrima hak maupun melaksanakan 
kewajian masing-amsing.Sebagai anak melaksanakan 
kewajiban sebagai anak misalnya taat terhadap orang 
tua angkat sedangkan haknya tidak boleh diterlantarkan 
misalnya mendapatkan pendidikan yang layak, hidup yang 
terjamin, dan lain-lain.Sementara itu orang tua angkat 
berkewajiban memberikan pendidikan yang layak serta 
kebutuhan-kebutuhan hidup kepada anak angkatnya.

Perlakukan anak angkat seperti anak kandung 
persis dengan apa yang terdapat dalam Ensiklopedi Islam 
bahwa pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh 
dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, 
tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Cuma 
ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak 
kandung sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai 
anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, 
sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang 
tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta 
hak-hak lain sebagai akaibat hukum antara anak angkat 
dan orang tua angkatnya itu48

Pengangkatan anak dalam konteks praktek pasah 
tidak sama dengan praktek mengangkat anak seperti 
yang dikehendaki dalam Islam. Namun ketika menyentuh 
ranah tolong menolong apakah menjadi orang tua 

48  Ensiklopedia Hukum Islam, 1996, VI: 29.
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angkat sementara atau tidak adalah persoalan yang tidak 
berpengaruh dalam persyaratan sebagai pelaku pasah.
Namun yang paling penting adalah kemaslahatan yang 
terkandung di dalamnya dalam mendukung terciptanya 
hifzun nasl dari pihak orang tua kandung.49 Karena hifz 
an-nasl tidak hanya ditetapkan berdasarkan  pemeliharaan 
terhadap pendidikan anak, namun yang paling penting 
adalah harus diawali dengan pemeliharaan keselamatan 
anak. Karena pemeliharaan terhadap keselamatan, 
kesehatan, kesejahteraan, keamanan anak jauh lebih penting 
dari pemeliharaan-pemeliharaan lainnya. Secara logika apa 
yang harus dipelihara oleh orang tua kalau umpannya anak 
tersebut tidak selamat jiwanya. Dengan demikian, hifz an-
nafs dalam konteks praktek pasah sebenarnya mendukung 
kekuatan dalam mewujudkan hifzu an-nasl dalam kehidupan 
keluarga.

Hifz an-usrot dalam praktek tradisipasah sangat 
ditampakkan oleh masyarakat yang mempraktekkannya.
Hal ini dcermati ketika pihak yang mengangkat anak 
yang dipasah tadi betul-betul mengangkatnya sebagai 
anak sementara, sebelum terjadi penebusan dari orang 
tua kandungnya.Artinya keinginan untuk mengangkat 

49 Disinilah pentingnya memahami konsep maslahat yang 
ditawarkan oleh kedua kelompok ini. Terlebih lagi, bila menggunakan 
teori analisis kognisi social dapat dikemukakan bahwa apa yang tampak 
dalam teks tidak seharusnya hanyadibaca dari bunyi harfiahnya saja. 
Namun juga harus melihat proses suatu teks diproduksi, di mana proses 
itu melibatkan banyak komponen yang melingkupinya. Lihat Alex 
Sobur, Analisis Teks Media: Pendekatan Analisis Wacana, Semiotik dan 
Framing. (Bandung: Rosda Karya, 2002), 73.Bandingkan dengan dengan 
Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan. ( Jakarta: Kompas, 2004),  49.
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anak tanpa dimotivasi oleh sesuatu apapun merupakan 
perwujudan dari semangat menghidupkan serta memelihara 
keluarga orang tua kandung dari anak bayi yang dipasah. 
Artinya jika tidak ada satupun yang mengangkat anak 
yang telah dipasah tadi maka menurut keyakinan mereka 
anak tersebut akan terancam keselamatannya. Orang tua 
kandung yang telah betul-betul memasah anaknya tidak 
boleh diambil kembali dari tempat memasahnya sebelum 
ada orang yang baik hati untuk mengangkatnya. Begitu 
juga dalam hal pemberian nama yang baik kepada anak 
bayi yang bersangkutan menjadi bagian terpenting dalam 
proses pemeliharaan keluarga dari ancaman hal-hal yang 
membuatnya menjadi tidak selamat.

Misalnya menurut keyakinan orang tua kandung yang 
biasa melakukan tradisi pasah ini meyakini bahwa pemberian 
nama dengan nama kondisi anak tersebut menjadi salah 
satu yang menyebabkan anak yang bersangkutan selamat di 
dunia maupun di akhirat. Karena tidak jarang dari peristiwa 
pasah ini para orang tua memberinama Embun Permata 
Sari. Embun dalam bahasa Sasak berarti angkat atau 
memungut. Artinya pemberian nama itu ansich didasarkan 
pada keyakinan bahwa keselamatan bayi itu terjamin 
kalau diberi nama sesuai kondisinya masing-masing. Bisa 
juga disebut nama ”Angkat Rezeki”. Artinya ananknya bisa 
selamat karena berkat do`a orang tua atau orang lain yang 
melalui namanya tadi. Jika tidak dilakukan demikian maka 
kehidupan bayi itu juga akan terancam. 

Penegakan hifz al-usrot tidak hanya dilakukan dengan 
penjagaan terhadap pendidikan anak yang berkualitas.
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Dengan demikian tidak salah jika seorang pemikir 
muslim Jasser Auda mencoba menafsirkan teknis menjaga 
keturunan itu dengan cara menjaga keluarga (hifzu al-usrat) 
baik suami, istri, anak, cucu, dan lain-lain.50 Artinya jika salah 
seorang dari pasangan suami istri mau melakukan tindakan 
yang dapat menambah beban keluarga, maka semua 
anggota keluarga dalam rumah tangga itu wajib menjadi 
pertimbangan. Misalnya pihak keluarga dari orang tua 
kandung yang tidak mau mempraktekkan tradisi pasah itu 
dicarikan jalan keluarnya. Karena suatu keyakinan tidak bisa 
digoyah dengan apapun, melainkan harus mempraktekkan 
tradisi pasah di mana saja berada demi keselamatan anak. 
Karena itu, suatu keyakinan terhadap sebuah tradisi yang 
memberikan keselamatan dan kemaslahatan menjadi 
bagian penting dalam penjagaan keluarga (hifz al-usrah) 
seperti keyakinan masyarakat Kecamatan Praya Timur 
Lombok Tengah terhadap praktek pasah yang membuat 
bayinya selamat.

Penetapan harga tebusan dengan sejumlah uang 
juga merupakan bagian kecil dari tradisi pasah itu yang 
mendatangkan nilai kemaslahatan. Banyak sedikit dari 
harga tebusan yang telah ditetapkan merupakan transaksi 
yang harus melahirkan sikap rida sama rida dalam 
melaksanakanya.51Sikap rela sama rela merupakan dasar 
pokok bagi pembentukan insan muslim dalam berperilaku, 

50 Jasser Auda, Maqashid Syari`ah…, 171.
51 Konsep ridha tidak lebih sebagai salah satu tangga untuk 

mencapai kebahgiaan hakiki manusia yang pada ujung-ujungnya bisa 
bertemu dengan sang Khalik. Lihat Abdul Halim Mahmud, Qadhiyah 
at-Tasawuf  al-Munqiz min al-Dhalal lihujjat al-Islam al-Ghazali, terj., Abu 
Bakar Basymeleh (t.tnp., t.p., t.t), 273.
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terutama dalam melakukan aktivitas mu`amalah. Setiap 
tindakan yang akan dikerjakan oleh seorang muslim 
harus dilakukan dengan menitikberatkannya pada tingkat 
kerelaannya. Jika suatu perbuatan tidak dilandasi dengan 
kerelaan maka dapat dipastikan tidak mendapatkan 
keuntungan meskipun keuntungan duniawi berlipat ganda. 
Karena itu, sikap rela merupakan pondasi bahkan sebagai 
ruh perbuatan sosial yang dapat menghantarkan pelakunya 
menjadi sukses dan berkesinambungan. Begitu besar 
pengaruh ridha dalam melakukan sebuah aktifitas, apalagi 
aktivitas yang dilakukan terkait dengan transaksi-transaksi 
sosial. Bahkan dalam ibadah mahdhah pun kualitasnya 
menjadi tidak berarti jika tidak dibubuhi dengan niat rela 
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atau ikhlas seperti shalat,52 puasa,53 dan zakat.54 Namun 

52  Setiap aktivitas shalat yang tidak dilandasi dengan niatan ikhlas 
atau rela, menjadi tidak bernilai. Apalagi kalau ditunaikan dengan riya` 
maka pelakunya menjadi celaka. Hal ini dapat dicermati dari Qs, al-
Ma`un (107) ayat 4-7 yang berbunyi: 

َاُعوَن )7( الَِّذيَن ُهممْ َعنمْ َصاَلِتِهممْ َساُهوَن )5( الَِّذيَن ُهممْ ُيَراُءوَن )6( َوَيمَْنُعوَن املمْ
Artinya : Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu 

orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan 
enggan (menolong dengan) barang berguna. Lihat Depag RI, Al-Qur`an dan 
Tarjamahnya, 1998.

53  Demikian pula dengan ibadah puasa. Jika puasa itu dilakukan 
dengan tanpa unsur kerelaan atau ikhlas, maka yang dieroleh pelakunya 
hanya sekedar lapar dan haus. Karena amal apapun yang dilakukan 
seseorang akan lebih kuat dan agung daripada jihad, sekiranya 
melaksanakannya dengan mendahulukan keridhaan. Namun jikalau 
niat sudah terkontaminasi dengan riya`, agar dilihat orang maka 
semua perbuatan tersebut menjadi sia-sia. Lihat Ahmad Umar Hasyim, 
Syakhshiyat al-Muslim, terj., Joko Suryatno (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
2004), 611-612.

54 Karena jika aktivitas berzakat dilandasi dengan sikap riya` tanpa 
ada unsur kerelaan di dalamnya maka zakat tersebut tidak memiliki 
arti sama sekali atau bisa juga menurut sebagian fuqaha menjadi 
batal. Pernyataan fuqaha ini diperkuat dengan dalil-dalil al-Qur`an di 
antaranya: 

َماَلُه  يُنمِْفُق  َكالَِّذي  ََذى  َوالمْ َنِّ  ِباملمْ َصَدَقاِتُكممْ  ُتبمِْطُلوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 
ِخِر َفَمثَُلُه َكَمَثِل َصفمَْواٍن َعَليمِْه ُتَراٌب  ِم المْ ِمُن ِباهللَِّ َوالمَْيومْ ِرئَاَء النَّاِس َواَل ُيؤمْ
ٍء ِمَّا َكَسُبوا َواهللَُّ اَل َيهمِْدي  َفَأَصابَُه َواِبٌل َفَتََكُه َصلمًْدا اَل يَقمِْدُروَن َعَلى َشيمْ

َم المَْكاِفِريَن )264( المَْقومْ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan 
menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya 
karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari 
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dalam proses melakukan aktivitas, mengukur sebuah 
kerelaan tidak bisa dicermati lewat gerakan nyata dari 
perikatan yang dilakukan seseorang. Karena persoalan rela 
merupakan aktivitas bathiniah yang berkenaan dengan 
urusan Tuhan dengan pelaku perikatan.  Misalnya dalam 
tradisi pasah, dimana orang lain tidak boleh mendapat 
bayaran kapanpun dari praktek tradisi tebusan itu melainkan 
orang yang mengangkat itu saja. Itupun harus diberikan 
sesuai dengan kerelaaan masing-masing pihak.Diberikan 
maupun tidak sebetulnya tidak menjadi suatu persoalan.
Namun karena pihak orang tua sangat menghargai dari 
keinginan orang tertentu yang mau mengangkat anaknya.
Begitu pula pihak yang mengangkat harus menghargai 
pemberian dari orang tua kandung bayi meskipun belum 
jauh dari yang diharapkannya. Dengan melaksanakan 
proses dari pelaksanaan tradisi pasah tadi setidaknya 
memberikan ruang cerah untuk mengetahui adanya 
konsep praktik dalam memelihara anggota keluarga dari 
ancaman keselamatan. Hal ini stidaknya dapat memberikan 
rekomendasi bahwa tradisi pasah tadi dapat melahirkan 
nilai-nilai kemaslahatan baik yang bersifat kemaslahatan 
individual mapun sosial.

kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya 
ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih 
(tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka 
usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 
Maksu Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka 
dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Qs., al-Baqarah (2) ayat: 264.
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d. analisis FaKtor Penyebab Tradisi angkat anak 
Melalui Pasah 
Manusia bukan personal pribadi atau makhluk individu, 

melainkan makhluk sosial. Mereka bergaul, berinteraksi, 
saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam 
konsep ini terjelmalah komunitas atau kelompok yang 
kerapkali disebut dengan masyarakat.55 Dengan demikian 
terbentuknya suatu kehidupan yang harmonis dalam 
masyarakat tidak bisa lepas dari suatu aturan, norma, dan 
adat istiadat yang menata tata kehidupan serta aktivitas 
mereka. Atas dasar itu, tanpa disadari bahwa adanya suatu 
aturan atau norma yang berlaku dikarenakan oleh adanya 
kebiasaan atau kebudayaan yang telah terbentuk dengan 
sendirinya melalui pergaulan yang mereka praktekkan.56

55  Masyarkat dalam perspektif  ilmu sosiologi lazim diistilahkan 
sebagai kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan 
perkumpulan.   Dengan demikian istilah masyarakat dapat didefinisikan 
sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu  wilayah 
yang nyata, dan berinteraksi secara kontinyu sesuai dengan sistem adat 
istiadat, dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Jl. Gillin, Cultural 
Sociology (Chicago: University Of  Chicago Press, 1954), 139.Bandingkan  
dengan R.M. Mclever dan C.H. Page Society: An Introduktory Analysis 
(New York: Rineheart an Company 1937), 8-9. Lihat juga Sidik Tono dkk, 
Ibadah dan Akhlak dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 1998), 59.

56  Kebiasaan atau kebudayaan adalah salah satu faktor yang 
dapat membentuk nilai atau norma dalam masyarakat karena masing-
masing personal itu sejak kecil diresapi dengan nilai-nilai budaya yang 
hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep sejak lama telah 
berakar dalam pikiran dan jiwa mereka. Konsep semacam ini telah 
dapat menghantarkan perhatian para ahli budaya dalam mengambil 
kesimpulan bahwa nilai-nilai budaya yang telah mengakar sekali-kali 
tidak akan bisa dihganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam 
waktu yang singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. Di 
samping itu budaya sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia 
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Peraturan yang berupa kaedah-kaedah dan nilai yang 
cenderung mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat 
sangat bermacam ragamnya. Dari sekian banyak kaedah-
kaedah tersebut terdapat kaedah yang terpenting, yaitu 
kaedah agama, di samping kaedah hukum, kesusilaan, dan 
kesopanan. Kaedah dan pola hukum dapat dijumpai dalam 
setiap kehidupan masyarakat tanpa adanya perbedaan letak 
penggunaan kaedah tersebut, baik di dalam masyarakat 
modern maupun tradisional, walaupun kadang-kadang 
warga masyarakat yang diatur tidak menyadari. Biasanya 
masyarakat baru menyadari akan adanya kaedah-kaedah 
hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya 
apabila ia melakukan suatu pelanggaran.57

Masyarakat dalam segala pergaulannya sangat banyak 
membutuhkan agama, karena dalam agama mengandung 
kaedah-kaedah hukum yang bertujuan untuk mengatur 
masyarakat dalam menjalankan ketentuan-ketentuan agama      
Dengan  demikian, tidak ironis ketika hukum dan agama 
dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan. Masyarakat 
sebagai sebuah kelompok yang telah terikat dengan kaedah-
kaedah hukum agama tentu sangat menampakkan sikap 
militansi dalam berbagai aspek kehidupannya.58 Karena 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia 
dengan belajar. Lihat Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, 
cet. V ( Jakarta: Reneka Cipta, 1990), 180. bandingkan juga dengan A. 
Hoebel, Man in The Frimitif  World An Introduction (New York: Mc. Gam 
Hill, 1959), 152-153.    

57  Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum ( Jakarta: 
PT. Raja Grapindo Persada,  2004), 2. 

58  Dafid Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, dalam Norma-
Norma dan Perubahan Sosial ( Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2003), 



Z a i n u d d i n  M a n s y u r

78

memang telah dirasuki oleh berbagai pola, jenis hukum   
yang muncul dari agama itu sendiri. Akan tetapi  dari sisi 
yang lain masyarakat tradisional masih banyak memegang 
erat adat istiadat semenjak mereka lahir tanpa dipengaruhi 
oleh faktor-faktor dari luar, sehingga hukum, aturan yang 
lahir dari budaya dan adat istiadat tetap mereka pertahankan 
bahkan menjadi pedoman hidupnya.59 

Tradisi memasah anak merupakan salah satu tradisi 
yang mencerminkan kekuatan masyarakat dalam 
mempertahankannya. Artinya keyakinan akan kebenenaran 
dari tradisi ini menjadi sesatu yang tidak bisa ditawar-
tawar oleh masyarakat Kecamatan Praya Timur Lombok 
Tengah. Pelaksanaan Praktek pasah ini dilaksanakan tidak 
hanya sesekali namun berulang kali dalam masyarakat 
menandakan bahwa praktek ini sudah ajeg dan terus akan 
terlestarikan. Karena itu, ada beberapa faktor yang dominan 
mendasari praktek pasah itu dapat dilaksanakan oleh 
masyarakat Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah.

Kepercayaan dan keyakinan merupakan faktor 
yang sangat menentukan pekerjaan seseorang baik atau 
buruk.Dari sisi hukum, kepercayaan yang diprakarsai oleh 
niat serta tekad yang kuat dapat memproduk pekerjaan 
seorang menjadi sah maupun batal terutama perintah yang 
dibebankan kepadanya.Ukuruan keberagamaan seseorang 
hamba dapat diukur seberapa kuat kepercayaannya itu 
terhadap suatau perintah Tuhan tergantung dari amal 
kesehariannya dalam menjalankan seruan.Itulah sebabnya 

70. Lihat juga Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure (New 
York: Free Press, 1968), 64-65.

59 Ibid.,71. 
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mengapa kemudian iman seseorang itu terus berkurang dan 
bertambah.Karena semuanya tidak lepas dari sejauhmana 
kekuatan keyakinan dan kepercayaan yang terhunjam 
dalam dirinya.Setiap melaksanakan perintah Tuhan, 
seorang hamba diwajibkan berniat terlebih dahulu agar 
pekerjaan yang diperintahkannya dapat sah demi hukum.

Karena itu, kepercayaan dan keyakinan bisa saja 
disejajarkan  dengan kata ikhlas ini didasarkan pada hadis 
Rasulullah dalam kumpulan hadis arba`in terutama tema 
tentang niat yang mempengaruhi kualitas perbuatan dalam 
kehidupan, yaitu sebagai berikut:60

60 Hadits ini adalah Hadits shahih yang telah disepakati 
keshahihannya, ketinggian derajatnya dan didalamnya banyak 
mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada 
beberapa bab pada kitab shahihnya, juga Imam Muslim telah meriwayatkan 
hadits ini pada akhirbabJihad. Hadits ini salah satu pokok penting ajaran 
islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi’i berkata : “Hadits tentang niat 
ini mencakup sepertiga ilmu.” Begitu pula kata imam Baihaqi dll. Hal 
itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan 
dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga bagian 
itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi’i, “Hadits ini mencakup tujuh puluh 
bab fiqih”, sejumlah Ulama’ mengatakan hadits ini mencakup sepertiga 
ajaran Islam. Para ulama gemar memulai karangan-karangannya dengan 
mengutip hadits ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadits ini 
pada kitabnya adalah Imam Bukhari.  Abdurrahman bin Mahdi berkata : 
“bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadits 
ini, untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya”.  
Hadits ini dibanding hadits-hadits yang lain adalah hadits yang sangat 
terkenal, tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadits ini adalah hadits ahad, 
karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab dari Nabi Shallallahu 
<alaihi wa Sallam. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh ‘Alqamah bin Abi 
Waqash, kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim 
At Tamimi, dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id Al 
Anshari, kemudian barulah menjadi terkenal pada perawi selanjutnya. 



Z a i n u d d i n  M a n s y u r

80

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah, Umar bin Al-Khathab 
radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Segala amal itu 
tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan 
sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu Karena 
kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang 
akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang 
ditujunya”.1

Dalam konteks kepercayaan, sebenarnya bukan 
persoalan sah dan batal saja namun membiasakan seseorang 
untuk lebih terarah dan focus terhadap pekerjaan yang 
dilakukannya.Begitu juga membiasakan pelaku ibadah 
itu menjadi serius melaksanakan perintah Tuhan. Ketika 
seseorang terbiasa fokus dan serius maka seseorang itu 
akan kelihatan kekuatan kepercayaannya terhadap seberapa 
kuat dalam apa yang dilaksanakannya. Shalat, puasa, 
zakat, dan ibadah lainnya harus diawali dengan niat agar 
pekerjaannya menjadi mantap dan betul betul meyakini 
bahwa segala sesuatunya adalah milik dan perencanaan 
Tuhan.Karenanya segala amalnya menjadi baik jika diawali 
dengan niat yang baik pula.

Konteks kepercayaan serta keyakinan seperti 
yang telah dijelaskan di atas sangat relevan dengan 
kepercayaan para Ibu – Ibu yang melaksanakan tradisi 
pasah.Kepercayaan dan keyakinannya mendorong kuat 

Lebih dari 200 orang rawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa’id dan 
kebanyakan mereka adalah para Imam.
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untuk melakasanakannya meskipun hal itu tidak memiliki 
landasan kuat baik dari al-Qur`an, Sunnah, dan Fatwa 
Ulama. Pengalaman-pengalaman yang telah dihadapinya 
terkait dengan tradisi yang sama menyebabkan keyakinan 
mereka semakin terpatri sehingga terdorong untuk 
mengklaim perbuatan tersebut merupakan perbuatan 
yang benar dan dipastikan mendatangkan kemaslahatan. 
Apalagi kalau melihat hasil dari tradisi itu mendatangkan 
keberuntungan bagi pelakunya.Qaul ini, baik dari segi 
tujuan dan ibaratnya, menunjukkan bahwa setiap perkara 
yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan 
dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara 
tersebut dipandang baik dihadapan Allah. Menentang adat 
yang dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan 
kesulitan dan kesempitan. Allah telah berfirman dalam 
al-Qur`an surat al-Hajj ayat 78.61 Oleh karena itu, ulama 
Malikiah dan Hanafiah mengatakan bahwa hukum yang 
ditetapkan berdasarkan urf yang shahih sama dengan yang 
ditetapkan berdasarkan dalil syar`i atau dapat dikatakan 
sebagai diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan urf 
sama dengan diktum hukum yang ditetapkan oleh dalil-
dalil syara`.62

61 Ayat tersebut berbunyi: الدين من حرج فى  عليكم   : Artinya.ماجعل 
“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam urusan agama  
suatu kesempitan Departemen Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya 
( Jakarta: CV Toha Putra, 1985), 523.

62 Yusuf  Qardawi, Awami as-Sa`ah wa al-Murunah fi al-Syari`ah al-
Islamiyah (Kairo: Daar at-Tauzi` wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1996), 30-31. 
Lihat juga Yusuf  Qardawi, al-Ijtihad al-Ma`ashir Baina al-Inzibath wa al-
Ifirat (Kairo: Daar at-Tauzi` wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994), vi.   
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 Misalnya tradisi pasah ini yang memang sejak lama 
telah dipraketkkan oleh para leluhur masyarakat Sasak dan 
hasilnya tidak tanggung-tanggung secara kebetulan dapat 
mengamankan keselamatan bayi yang dipasah itu menajdi 
terjamin. Pengamalan-pengalaman inilah kemudian 
memberikan dorongan kuat terhadap kepercayaan dan 
keyakinan bagi generasi masyarakat berikutnya bahwa 
tradisi pasah itu adalah benar adanya.Padahal kematian 
merupakan salah satu fitrah yang tidak bisa ditetapkan oleh 
siapaun melainkan dengan takdir Tuhan.Dengan adanya 
urf tersebut dapat dilihat bahwa praktek tradisi angkat 
anak dalam masyarakat muslim Sasak di Kecamatan Praya 
Timur Lombok Tengah didasarkan karena tradisi ini atas 
kemaslahatan yang terkandung di dalamnya baik untuk 
manusia demi tegakknya hubungan sosial, yaitu  antara 
masyarakat yang satu dan masyarakat lainnya.63

63 Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid al-syari`ah tidak 
hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan 
pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai 
filosofis dari hukum-hukum yang disyari`atkan Tuhan kepada manusia. 
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, 
berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima pokok yang harus 
dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, 
aqal, jiwa, keturunan, dan harta. Pengejawantahan kelima unsur pokok 
tersebut bahwa seorang mukallaf  akan mendapatkan kemaslahatan, 
manakala ia dapat memelihara, kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya 
ia akan merasakan mafsadat, manakala ia tidak dapat melaksankannya 
dengan baik. Al-Fasi, Maqashid al-Syari`ahal-Islamiyyah wa Makarimuha 
(t.t : Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, tth), 51-52.Bandingkan dengan 
Ali Hasbalah, Ushul at-Tasyri` al-Islam (Mesir:Dar al-Ma`arif, 1976), h. 
297. Bandingkan juga dengan Abdullah Nasih Ulwan sebagai perbedaan 
prinsip (Arrabbaniyyah). Abdullah Nasih Ulwan, Syari`at Islam: Hukum 
yang Abadi, terj., Daut Rasyid ( Jakarta: Usamah Press :1992), h. 69-70.  
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Begitu juga dalam tataran konteks, bahwa kegiatan 
praktek tradisi pasah itu melahirkan aspek-spek sosial di 
dalamnya.Masyarakat yang satu dengan lainnya ibarat dua 
sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Masyarakat 
yang satu merasa sakit, maka masyarakat lainnya harus 
merasakan yang sama jika lokalitas tersebut didominasi 
oleh sikap-sikap sosial. Bahkan menurut fitrahnya manusia 
yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Kelebihan 
yang dimiliki seseorang merupakan bekal yang diberikan 
Allah untuk menutupi kekurangan orang lain yang 
membutuhkan. Semua orang terbuka dengan kelebihan dan 
kekurangan sehingga pada prinsipnya manusia ini dihadapan 
Allah adalah sama melainkan yang membedakannya adalah 
seberapa kedekatannya kepada Allah agar dapat dikatakan 
sebagai hamba yang mendekati kesempurnaan. Lahirnya 
nama orang kaya saja didasarkan karena adanya orang 
miskin. Begitu sebaliknya orang miskin ada karena adanya 
orang kaya.64Kedua saling memberikan dukungan dalam 
melaksanakan aksi-aksi sosial. Orang kaya terkadang 
tidak punya kekuatan secara fisik unuk melakukan usaha 
tertentu, sementara orang miskin memiliki kekuatan dan 
keterampilan sehingga lambat laun keduanya dipastikan 
akan saling membuthkan. 

Termasuklah dalam kaitannya dengan tradisi pasah 
dalam masyarakat.Di dalamnya terdapat sikap-sikap sosial 
yang ditunjukkan oleh pelaku orang tua kandung dan 
pihak yang mengangkat bayi yang dipasah.Pemberian uang 

64 Muhammad ibn Pir Ali Al-Birkili, Kemuliaan Orang Kaya yang 
Bersyukur dan Orang Miskin yang Bersabar terj. Muzammal Noer (Yogyakarta: 
Mitra Pustaka, 2004), 40.   
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tebusan kepada orang yang mengangkat bayi itu menjadi 
bagian penting yang dapat mengimplemntasikan nilai 
sosial di dalamnya.Begitu juga pihak yang lazim menjadi 
pengangat anak tadi.Ia betul-betul memiliki sifat sosial 
yang luar biasa karena kalau dipikir pekerjaan mengangkat 
anak itu bukan seperti mengangkat anak yang lazim dikaji 
di kalangan pakar hukum Islam. Namun ia merupakan  
tradisi mengangkat sementara anak dan bisa dikatakan 
menimang-nimang sebentar lalu diberikan kembali kepada 
orang tua kandungnya sebagai persyaratan untuk dapat 
dipraktekkannya. Namun motivasi pihak yang mengangkat 
dengan tidak mengandalkan imbalan adalah wujud nilai 
sosial ditegakkan oleh pihak yang mengangkat. Artinya 
tidak semua orang dapat menerima tradisi ini apa adanya, 
bisa saja orang menjadi pengangkat karena semata-mata 
ingin memperberat orang tua kandung agar keluar uang 
tebusan yang banyak atau tendensi-tendensi lain yang 
menyulitkan orang tua kandung dari bayi yang dipasah. 
Namun tradisi pasah ini tidak diinginkan terjadi saling 
mempersulit atau membebani antara kedua belah pihak 
sehingga uang tebusan yang dikeluarkan juga oleh orang 
tua kandung bayi yang dipasah tadi hanya mengeluarkannya 
dalam jumlah yang biasanya menurut adat setempat.Oleh 
karena itu, tidak ada yang merasa dipaksa dan murni saling 
tolong menolong.Bahkan tidak ada yang harus diharapkan 
dari tradisi ini melainkan saling mendukung dan membantu 
agar anak yang telah dipasah selamat dunia dan akhirat.
Begitulah perjalanan nilai social yang telah diproduk oleh 
leluhur zaman dulu.Kecerdasan mereka dalam memproduk 
nilai sosial ini telah dintegrasikan dalam bentuk aktivitas 
praktis, sehingga masing-masing orang tidak menyadari 
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bahwa aktivitas yang dilaksanakan terdapat nilai sosial yang 
tidak bisa ditinggalkan di dalamnya.

Kegiatan demi kegiatan telah dilakukan oleh 
masyarakat setempat. Berbagai kegiatan social yang 
dilakukan setidaknya akan mendangkan sikap saling kasih 
sayang antar sesama. Artinya aktivitas yang mewujudkan 
nilai-nilai sosial seperti tradisi pasah di atas setidaknya 
dapat melahirkan nilai silaturrahim antar satu dengan 
lainnya.Misalnya antara pihak pengangkat anak dan orang 
tua kandung dari bayi yang dipasah kemudian prakteknya 
berjalan dengan lancar maka hal itu dapat melahirkan 
nilai silaturrahmi antar keduanya.Begitu juga dalam tahap 
sosialisasi tradisi pasah setidaknya menjadi bagian yang 
menunjukkan nilai silaturrahim sendiri.Tetapi terkadang 
persolan seperti ini tidak disadari sepenuhnya oleh 
masyarakat setempat.Nilai silaturrahim boleh saja tidak 
disadari dalam praktek tradisi sosial seperti pasah ini.Namun 
praktek saling sayang menyangi, saling membantu, saling 
memberi anatar masyarakat satu dengan lainnya adalah 
perkara yang lebih penting bila dibandingkan dengan 
mencari-cari teori tetapi tidak ada prakteknya.[]
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BAB III

KEARIFAN SOSIAL DALAM TRADISI 
HUTANG UANG PADA MASYARAKAT 

PEDAGANG BAKULAN

a. Praktek Hutang uang dalam Masyarakat sasak 

Hutang piutang merupakan praktek 
sosial yang tidak bisa ditinggalkan oleh 

setiap orang dalam masyarakat. Kadang kadang orang bisa 
kaya dan berkarya diwali dengan berhutang. Masyarakat 
Kecamatan Selaparang merupakan masyarakat yang sebagin  
penduduknya hidup dari mata pencaharian bisnis. Ada 
bisnis yang sekala besar dan ada juga yang berbisnis dalam 
sekala yang sederhana atau kecil. Biasanya usaha sekala 
kecil itu dipraktekkan oleh masyarakat yang bermodalkan 
uang sekitar 1000.000 sampai dengan 2.500.000. Masyarakat 
yang tergolong dalam usaha sekala kecil ini adalah para 
pedagang asongan dan pedagang bakulan yang diprakarsai 
oleh masyarakat ibu  ibu. Sedangkan pedagangan asongan 
biasanya diprakarsai oleh bapak-bapak dan tidak menutup 
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kemungkinan banyak kalangan remaja atau pemuda yang 
mempraktekkannya.1

Dalam menjalankan usaha, masing-masing ibu ibu 
yang sering melibatkan diri dalam usaha bakulan memiliki 
sumber modal yang berbeda-beda. Sebagian bersumber 
dari hasil tabungan yang telah ditabung beberapa tahun 
yang sejak awal akan diniatkan untuk berusaha kecil-
kecilan semisal usaha bakulan. Ibu dalam praktek ini lebih 
banyak berinisiatif  dalam pengelolaan keuangan yang telah 
diberikan oleh suaminya.2Artinya mereka selalu menghemat 
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga setiap 
bulannya dapat menyisihkan kelebihan uang belanja.Status 
usaha model ini setidaknya menjadikan pengusaha lebih 
langgeng, istiqamah, ulet, komitmen, dan sikap-sikap lain 
yang menjurus terhadap keberuntungan bisnis.

Berbeda halnya dengan kondisi masyarakat di 
Kecamatan Selaparang yang mengandalkan harta warisan 
dari orang tuannya.Usaha mereka berjalan atas dasar harta 
yang diperoleh dari orang tua mereka sendiri. Misalnya 
orang tuannya sebagai tuan tanah sawah, tentu mereka 
mendapatkan sawah. Sementara dalam sisi pengelolaan 
mereka tidak bisa, sehingga mereka berinisiatif  menjualnya 
kepada orang lain sebagai modal untuk merubah profesi 
menjadi pedagang atau pengusaha. Selain itu, ada juga yang 
mengelola keuangannya dari hasil tanah warisan yang dijual 
untuk kemudian membangun rumah kos-kosan.Sebagian 
dari masyarakat juga tidak mempunyai tanah warisan dan 
tidak memiliki uang tabungan untuk menjalani usaha tetapi 

1 Wawancara dengan Ibu Rid tanggal 30 Agustus 2016.
2 Wawancara dengan Ibu Halimah tanggal 30 Agustus 2016.
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karena orang tuannya sejak sebelumnya berprofesi sebagai 
pengusaha maka mau tidak mau mereka harus mengikuti 
jejak langkah orang tuannya.3Tentunya kondisi ini terjadi 
ketika orang tua mereka sudah tidak dimungkinkan lagi 
untuk meneruskan usaha dagang tersebut, dikernakan sakit, 
tua senja, bahkan meninggal dunia.Semua profesi yang 
digeluti oleh masyarakat ini bertujuan untuk memperbaiki 
status ekonomi mereka ke status yang lebih baik.

Para pengusaha atau dagang yang tidak jauh 
berbeda dengan kondisi yang telah dijelaskan di muka 
adalah sebagian masyarakat melakukan usaha atas dasar 
mendapatkan utang dari orang lain. Sikap mereka berbeda-
beda dalam mencari orang lain sebagai mangsa yang 
dihutangi. Hal ini banyak diprakarsasi oleh Ibu Ibu pedagang 
bakulan.Berbagai kedok dilakukan seperti berbuat baik 
terhadap orang tertentu sebagai pemberi hutang sehingga 
pada ujung-ujungnya mereka berhutang.Misalnya Ibu 
Fatimah seorang pedagang buah bakulan yang berdomisili 
di Kampung Kamasan Monjok Kecamatan Selaparang. 
Menurut pengakuannya bahwa berhutang uang dengan 
orang lain sering dilakukannya bahkan semua orang yang 
dianggap baik didekatinya dengan sikap ramah, melayani 
kebutuhannya, dan kadang ia rela menjadi pembantu 
dengan membersihkan rumah, membantu memasak 
sekalipun, asalkan nanti pada saat meminta bantuan untuk 
menghutang uang diberikan.4

3 Wawancara dengan Ibu Siti Qomariyah tanggal 30 Agustus 
2016.

4 Wawancara dengan Ibu Fatimah tanggal 31 Agustus 2016.
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Salah seorang yang terjebak sebagai mangsa tempat 
berhutang oleh ibu Fatimah ini adalah ibu Iir Wahyuni 
yang berprofesi sebagai seorang guru.Ibu Fatimah setiap 
hari bahkan dalam sehari bisa saja dua kali sampai tiga kali 
ke rumah Ibu Iir Wahyuni untuk menemuinya.Ia meminta 
ibu Iir Wahyuni sudi kiranya mengizinkannya membantu 
menyelesaikan kegiatan rumah tangga sehari-hari seperti 
memasak, membereskan rumah, membersihkan kamar 
mandi, dan lain-lain. Dengan sikap terbuka Ibu Iir Wahyuni 
mengizinkannya sehingga kesehariannya nampak mereka 
berdua betul-betul bersahabat bahkan seolah-olah tidak 
ada jarak di antara mereka berdua.5

Selama dua hari Ibu Fatimah membantu Ibu Iir 
Wahyuni ternyata dengan sika tidak ada segan-segannya 
meminta Ibu Iir Wahyuni dapat memberikan hutang uang 
sebanyak Rp. 300.000 dan akan dikembalikan jika anak yang 
sekolah di MI Riadhussolihin Thohir Yasin telah menerima 
uang tabungannya. Tetapi janji Fatimah itu hanya sekedar 
ucapan di lidah tanpa ada rasa tanggung jawab yang berat.
Karena berkali kali anaknya menerima tabungan toh juga 
tidak dikembalikan.Bahkan sudah menginjak satu tahun 
uang Iir Wahyuni tak kunjung juga diganti. Namun ketika 
peneliti mengkonfrimasi Iir Wahyuni bahwa ia memasang 
dua sikap yang berbeda, yaitu antara mengikhlaskan dan 
tidak. Di satu sisi ia telah berjanji untuk mengembalikannya 
tetapi di sisi lain Ibu Fatimah nampaknya tidak ada niatan 
lagi untuk mengembalikan hutangnya sampai detik ini, 

5 Wawancara dengan Ibu Iir Wahyuni tanggal 29 Agustus 2016.
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sehingga bertemupun menjadi jarang terjadi antara mereka 
berdua.6

Strategi yang sama juga dipraktekkan oleh Ibu 
Fatimah terhadap Ibu Hj. Rohmi yang berprofesi sebagai 
pebisnis laundray. Untuk mendapatkan hutang uang dari 
Ibu Hj Rohmi ia melakukan pendekatan dengan cara 
membawakannya buah jeruk, buah naga, dan jenis buah-
buahan lain sebagai dasar awal untuk menemaninya. 
Bahkan setiap hari Ibu Fatimah menghampiri Ibu Hj. 
Rohmi dengan membawakan barang dagangannya untuk 
dapat dibeli olehnya bahkan kalau tidak dibeli secara cash 
tidak segan segan menggratiskan Ibu Hj. Rohmi. Dari 
sikap Fatimah ini setidaknya meluluhkan hati Ibu Hj. 
Rohmi untuk menganggap bahwa Fatimah adalah orang 
yang baik-baik dan perlu dijadikan sebagai saudara. Tetapi 
tidak lama hasil pertemanan ini Ibu Fatimah tidak segan-
segan meminta bantuan Ibu Hj. Rohmi untuk memberikan 
hutang kepadanya dan akan dikembalikan pada saat barang 
dagangannya habis terjual. Jumlah uang yang dipinjamkan 
sama Ibu Hj. Rohmi sebanyak Rp. 600.000,-. Berkali-kali 
dagangannya habis terjual ternyata Ibu Fatimah tidak juga 
membayarkan hutangnya  kepada Ibu Hj. Rohmi. Bahkan 
genap setahun sudah ditagih bahkan Ibu Hj. Rohmi 
mengancam akan mengambil barang perabotan rumah 
tangganya Ibu Fatimah namun juga tidak mempan sehingga 
ia bosan menaggih dan sampai saat ini hutang tersebut 
belum terbayarkan. Ketika peneliti mengkonfirmasi 
Ibu Fatimah nampaknya tidak ada niat baik untuk mau 

6 Ibid., tanggal 30 Agustus 2016.
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mengembalikan hutangnya dengan alasan-alasan yang 
tidak rasional.7

Metode yang sama juga dipraktekkan oleh Ibu 
Fatimah ketika bertemu dengan Ibu Akmaliyah yang 
berprofesi sebagai seorang guru SD di Gunung Sari Lombok 
Barat. Untuk mendekati Ibu Akmaliyah diawali dengan 
membawakan buah-buahan dagangannya oleh ibu Fatimah 
sekaligus menawarkannya dengan harga yang cukup miring 
dari harga biasanya per kilo gram. Misalnya harga di pasar 
15.000,- teapi dijual kepada Ibu Akmaliyah seharga 13.000.- 
per kilo gram. Berkali-kali Ibu Fatimah membawakan barang 
dagangannya kepada Ibu Akmaliyah sehingga waktu-waktu 
bulan tua ia tidak sanggup membeli buah yang dibawakan 
Ibu Fatimah. Tetapi dengan sikap yang nampaknya loyar 
Ibu Fatimah tidak segan-segan menggratiskan buahnya 
kepada Ibu Akmlaiyah. Praktek ini terus berlanjut sehingga 
Ibu Akmaliyah  menganggap Ibu Fatimah orang baik dan 
tidak segan-segan memberikan apa saja yang menjadi hajat 
Ibu Fatimah, sampai ia menghutangi Ibu Fatimah 200.000 
sesuai permintaan. Namun hutang tinggal hutang, karena 
sampai detik ini juga belum dibayarkan padahal semenjak 
awal perjanjiannya dikembalikan saat dagangannya 
habis terjual sekitar dua atau tiga hari hutangnya akan 
dikembalikan. Masih manyak lagi orang lain dikelabui oleh 
Ibu Fatimah tetapi hanya tiga orang yang dapat dijadikan 
sebagai sampel dalam penelitian. Namun tidak menutup 
kemungkinan banyak orang lain yang dijadikan bulan-bulan 
hutang uang oleh Ibu Fatimah karena menurut pengakuan 
warga setempat bahwa siapa saja yang pernah didekati Ibu 

7 Wawancara dengan Hj. Rohmi tanggal 30 Agustus 2016.
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Fatimah pasti ditanyakan oleh ibu ibu tentang sudah tidak 
ia berhutang kepada orang yang didekatinya itu. Kalau bisa 
jangan sekali-sekali diberikan hutang karena tidak mau 
mengembalikan hutangnnya.8

Praktek hutang uang terus dipraktekkan oleh 
masyrakat pedagang bakulan yang ada di Kecamatan 
Selaparang Kota Mataram.Antara satu dengan yang lainnya 
terdapat perbedaan dalam sisi modus dan strateginya.
Misalnya Inaq Aminah yang kerap menjual sembako, nasi, 
jajajanan, dan lain-lain.Dalam perjalanan usaha dagangnya 
nampak lancar karena setiap hari dagangannya habis terjual 
meskipun musim tidak mendukung.Kebiasaan sehari-hari 
dagangan Inaq Aminah laris dan lancar sehingga tidak 
heran jika setiap orang berprasangka bahwa usaha Inaq 
Aminah ini cukup memberikan kontribusi besar dalam 
mensejahterakan keluarga-keluarganya.Namun prasangka 
itu menjadi kandas ketika lebih jauh memperhatikan 
sekaligus meriset kondisi yang sebenarnya terjadi dalam 
diri Inaq Aminah.9

Usaha dagangnya banyak didominasi oleh modal 
yang diperoleh dari hasil hutang uang dengan orang lain. 
Barang dagangan yang dijualnya semua berawal dari modal 
hutang uang dari tetangga, keluarga, dan sahabatnya.
Semua barang jualannya habis bukan karena habis 
terjual, melainkan karena kesalahan manajemen sehingga 
setiap saat Inaq Aminah selalu mengeluh dan mengadu 
kalau setiap menjual barang selalu merasa rugi.10Dari 

8 Wawancara dengan Ibu Akmaliyah tanggal 30 Agustus 2016.
9 Wawancara dengan Inaq Fauziah tanggal 30 Agustus 2016.
10 Wawancara dengan Inaq Selemah tanggal 2 September 2016.
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kerugian-kerugian yang diperoleh Inaq Aminah setidaknya 
menghendakinya untuk selalu berhutang dengan orang 
sekitarnya. Bahkan kerugiannya itu selalu menjadi alasan 
utama dalam meyakinkan orang lain agar mendapatkan 
hutang uang. Status kerugian menjadi suatu kepastian yang 
dialami Inaq Aminah karena kadang barang seharga 5000 
dijualnya menjadi 4000.Nasi satu bungkus seharga 4000 
per bungkus dijual dalam bentuk borongan menjadi 9000 
atau 10.000 per tiga bungkusnya.11 Belum lagi kondisi Inaq 
Aminah kurang mud dalam menawarkan barangnya kepada 
orang lain mengakibatkan harga jualannya lebih rendah 
dari harga beli, sehingga wajar terjadi kerugian. Begitu 
juga waktu mendesak seperti mau menjelang magrib dapat 
membuat kondisinya menjadi tergesa-gesa sehingga wajar 
kalau kemudian orang Sasak mengatakan “aji sik ndek ie 
aji” (harga yang bukan harga sesungguhnya).12 Jargon ini 
biasanya berlaku bagi pedagang yang sangat laris sehingga 
dalam menjual barangnya terlalu mahal bila dibandingkan 
dengan harga pasaran. Sebaliknya ada juga jargon tersebut 
berlaku bagi pedagang dalam menjual barangnya tidak 
sesuai harga bahkan lebih rendah dari harga pasaran karena 
disebabkan tidak laris, pedagangnya kurang mudeng, 
kepepet, terdesak oleh waktu, dan lain-lain. 

Kondisi Inaq Aminah menempati kondisi kedua, yaitu 
menjual barang dagangannya selalu dalam kondisi kurang 
mudeng, kepepet, dan terdesak oleh waktu sehingga wajar 
kalau kemudian beliau selalu merasa dan mengeluh setiap 
berjualan rugi.Kebiasan-kebiasan seperti ini nampak terus 

11 Wawancara dengan Inaq Aminah tanggal 2 September 2016.
12 Wawancara dengan Inaq Aminah tanggal 2 September 2016.
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dilakukan oleh Inaq Aminah sehingga tidak heran kalau 
beliau setiap saat negosiasi kepada keluarga, tetangga, dan 
sahabatnya untuk melakukan praktek hutang uang.Usaha 
dan strategi ditata sedemikian rupa sehingga orang yang 
didekati merasa kasihan dan prihatin terhadap kondisinya 
pada akhirnya dapat diberikan pinjaman uang sesuai yang 
diharapkan Inaq Aminah.13

Strategi awal yang lazim dipraktekkan Inaq Aminah 
dalam mengelabui orang lainadalah mendekati sekaligus 
menemani sambil menceritakan kondisinya. Pengakuan 
Ibu Zohratul Aini yang pernah dipinjami beras sebayak 
dua karung, jika diuangkan kurang lebih seharga 500.000,-. 
Ia mengakui bahwa dirinya merasa prihatin dengan cerita-
cerita yang disampaikan oleh Inaq Aminah sehingga tidak 
segan-segan Ibu Zahratul Aini memberikan pinjaman beras 
dengan perjanjian akan dikembalikan dalam jangka waktu 
dua minggu tepatnya jika beras itu habis terjual bersamaan 
dengan keuntungan 1000 rupiah per kilogram. Dengan 
demikian, jumlah yang harus dikembalikan Inaq Aminah 
kepada Ibu Zohratul Aini adalah sejumlah 550.000,-. 
Harapan Ibu Zahratul Aini kandas di tengah jalan karena 
Inaq Aminah yang dipercaya itu menjadi rugi dan tidak bisa 
sama sekali mengembalikan hutangnya.14

Teknis yang tidak juah berbeda dilakukan oleh Inaq 
Aminah terhadap Ibu Raihanun, S.Pd seorang guru SD. 
Ia memberikan hutang uang kepada Inaq Aminah karena 
merasa kasihan setelah mendengarkan ceritanya yang rugi, 

13 Wawancara dengan Inaq Aminah tanggal 2 September 2016.
14 Wawancara dengan Ibu Hj. Zaharatul Aini tanggal 3 September 

2016.
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banyak tanggungan keluarga, dan alasan lain yang membuat 
orang prihatin. Uang yang dipinjamnya dari Ibu Raihanun 
itu sejumlah 200.000,-. dan Inaq Aminah berjanji akan 
dikembalikannya setelah usaha dagangannya habis terjual. 
Tetapi janji tinggal janji karena setiap habis dagangannya 
Inaq Aminah tak juga mengembalikan hutangnya.15

Pengakuan yang sama datang juga dari Ibu Sanio 
yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dari seorang 
suami yang berprofesi sebagai karyawan teknisi di PT. 
Newmont Kabupaten Sumbawa Barat. Ia menceritakan 
bahwa Inaq Aminah awalnya menawarkan barang-barang 
jualannya, ketika melakukan transaksi di situlah Inaq 
Aminah menceritakan kondisinya yang banyak rugi dalam 
menjalankan usahanya sampai-sampai ia meceritakan tidak 
bisa membayar hutangnya dalam keluarga. Akhirnya Ibu 
Sanio memberikan pinjaman 200.000 dengan sayarat akan 
dikembalikan setelah jualannya habis terjual. Perjanjiannya 
tidak menjadi sebuah kenyataan, karena Inaq Aminah acuh 
tak acuh terhadap Ibu Sanio yang telah memberikannya 
hutang. Bahkan ia bersikap seolah tidak memiliki 
tanggungan hutang.16

Hutang uang terus dilakukan oleh Inaq Aminah 
dari orang lain lagi. Sekarang datangnya dari pengakuan 
seorang Ibu Rumah Tangga, yaitu Ibu Warni.Ia mengakui 
bahwa Inaq Aminah telah berkali-kali berhutang. Mulai  
jumlah yang sedikit sampai jumlah yang lumayan banyak. 
Menurutnya awal dia minjam sejumlah 100.000 kemudian 
jarak beberapa minggu berhutang lagi sama Ibu Warni itu 

15 Wawancara dengan Ibu Raihanun tanggal 3 September 2016.
16 Wawancara dengan Ibu Sanio tanggal 30 Agustus 2016.
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sejumlak 200.000 dan terakhir ia pinjam sejumlah 300.000. 
Total jumlah pinjaman Ibu Aminah adalah sejumlah 
600.000. Semua hutang tidak bisa dibayarkan oleh Inaq 
Aminah dan tidak ditagih oleh Ibu Warni karena ia tahu 
kalau Inaq Aminah ini banyak hutangnya di mana-mana.17 
Belum lagi ia menghutang uang pada Ibu Nurul. Ibu Nurul 
memberikan hutang sejumlah uang 500.000,-. Ia diberikan 
karena diimingi oleh Inaq Aminah akan memberikan 
bunga sejumlah 2 % dari total hutangnya. Kali ini sejumlah 
hutangnya pada ibu Nurul yang berbunga 2% ini tidak 
dapat digantikan.Oleh karena hutang ini terus dibiarkan 
maka prosentase hutang Inaq Aminah semakin bertambah 
sehingga sampai menedekati 1000.000 dan pada saat ini 
pula Ibu Nurul melakukan penagihan.18Namun berkali-kali 
Inaq Aminah ditagih juga tidak bisa membayar hutangnya 
bahkan seiring waktu hutangnya semakin bertambah.

Hutang uang tidak hanya dipraktekkan Inaq Aminah 
terhadap personal warga masyarakat di kampungnya 
namun juga dilakukan di bank bank subuh atau bank 
perkreditan.Bahkan Inaq Aminah tidak ketinggalan 
mempraktekkan hutang uang pada koperasi yang 
notabenenya mempraktekkan bunga yang sangat banyak.
Misalnya rentenir bergentayangan yang mengatasnamakan 
dirinya sebagai pegawai koperasi.19Dalam kondisi ini Inaq 
Aminah terus berhutang layaknya tidak mau tahu seberapa 
bunga yang harus dibebankan kepadanya.Menurutnya 

17 Wawancara dengan Ibu Warni tanggal 30 Agustus 2016.
18 Wawancara dengan Ibu Nurul tanggal 3 September 2016.
19 Wawancara dengan Yusfi karyawan koperasi  Patuh Kene 

tanggal 4 September 2016. 
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kebutuhan sesaat dapat terpenuhi. Persoalan bagaimana 
mengembalikan baginya adalah persoalan yang biasa yang 
tentu sekali tidak akan dikembalikannya. Masing-masing 
koperasi menawarkan kredit uang yang harus dibayarkan 
setiap bulan dengan presetnasi bunga  2 sampai 10 %. Di 
kopreasi yang satu meminjam 500.000 dan di koperasi lain 
juga meminjam 500.000. Sejumlah hutangnya ini, Inaq 
Aminah juga tidak bisa membayarnya karena setiap bulan 
pasti disertakan bunga sehingga pada akhirnya ia tidak bisa 
melunasi meskipun berulang kali ditagih oleh karyawan 
koperasi dan rentenir tadi.20

Mencermati begitu banyak hutang uang yang melilit 
Inaq Aminah serta setiap saat yang menghutanginya terus 
bergantian menagihnya membuat anak tirinya merasa 
prihatin sehingga dari sekian jumlah utangnya sebagian 
besar dilunasinya.Terutama sekali hutang yang notabenenya 
menggunakan prosentse yang sangat banyak. Anak tirinya 
khawatir lama-lama utangnya tidak bisa dibayarnya  akan 
mengakibatkannya celaka bahkan terancam dibunuh 
oleh penagihnya. Karena itu dengan tangan yang ringan 
anak tirinya melunasi seluruh hutangnya tetapi atas dasar 
tidak mengulangi lagi praktek hutang tersebut.Namun 
pada kenyataannya ibarat nasi sudah jadi bubur bahwa 
bagaimanapun nasehat anggota keluarga melarangnnya 
untuk melakukan praktek hutang itu, Inaq Aminah terus 
saja mempraktekkan aktivitas yang memberatkan ini.21

20 Wawancara dengan Ibu Radiah seorang rentenir tanggal 4 
September 2016.

21 Wawancara dengan Mustiani anak tiri Inaq Aminah tanggal 6 
September 2016.
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Bukti pentingnya adalah ketika peneliti mencoba 
melakukan wawancara dengan seorang karyawan koperasi 
atas nama Munawir. Setiap kali nagih peneliti nongol di 
rumah Inaq Aminah menunggu kedatangan sejumlah 
penagih. Tiba-tiba datang seorang karyawan koperasi 
tadi kemudian peneliti langsung ngobrol-ngobrol sambil 
menanyakan kasus kebiasaan Inaq Aminah mempraktekkan 
hutang uang kepada orang lain. Menurut pengakuan 
Munawir bahwa hutang Inaq Aminah sudah terlalu banyak 
bahkan diperkirakan tidak bisa akan mengembalikannya.22 
Lebih jauh Munawir membeberkan bahwa sejumlah 
hutang yang ada tidak bisa mempraktekkan hutang lagi 
sama siapun juga. Termasuk di koperasi-koperasi yang 
sering bergentayangan dalam masyarakat.Meskipun 
demikian adanya Inaq Aminah layaknya seorang yang 
sangt professional dalam mempraktekkan hutang 
piutang.Meskipun kondisinya yang banyak hutang, tidak 
mengurungkan semangatnya untuk mempraktekkan 
hutang dengan orang dan koperasi/bank subuh.

Dalam kondisi berikutnya, strategi lain digunakan 
oleh Inaq Aminah dalam hal praktek hutang uang. Ia 
meminjam nama-nama orang lain dengan catatan orang 
tersebut dijanjikan mendapatkan bagian 5 % dari pinjaman 
yang diajukan Inaq Aminah. Misalnya pengakuan datang 
dari Inaq Selemah yang telah dipinjam namanya dari 
semenjak Oktober 2015 dengan jumlah uang yang dipinjam 
sebanyak Rp. 1000.000,-.23 Uang sejumlah itu dianggap 

22 Wawancara dengan Munawir seorang Karywan Koperasi 
tanggal 5 September 2016.

23 Wawancara dengan Inaq Selemah tanggal 30 Agustus 2016.
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Inaq Aminah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya 
sehingga meminjam lagi nama lain untuk digunakan 
dalam proses meminjam uang di Koperasi Patuh Kene. Ia 
mnggunakan atas nama cucunya sendiri, yaitu Alifa Amalia 
Fitri berjumlah Rp. 1000.000,-. Begitu juga Halimah anak 
kandungnya sendiri tak luput dari inisiatif  Inaq Aminah 
untuk dijadikan sebagai landasan hutang uang di Koperasi 
yang dituju. Atas nama Halimah diberikan pinjaman 
sejumlah Rp. 3000.000,-. Belum lagi dengan nama-nama lain 
yang dipergunakan Inaq Aminah dalam proses pengajuan 
hutang uang di Koperasi maupun rentenir yang berjalan 
di Masyarakat. Dengan demikian, hutang Inaq Aminah 
bukannya tambah berkurang melainkan bertambah 
banyak sehingga hutang yang sekian banyak itu tidak bisa 
dikembalikan. Ibaratnya hutang pertama belum dibayar 
dengan lunas berhutang lagi kedua kali, belum lunas 
bayar hutang yang kedua kalinya hutang lagi yang ketiga 
kalinya. Begitulah seterusnya perilaku yang dilakukan oleh 
Inaq Aminah setiap saat meskipun nampak sehari-harinya 
berjualan bakulan. Namun jualan tersebut hanya dijadikan 
sebagai kedok untuk mendapatkan hutang uang dari orang 
lain yang dijadikan sebagai mitra transaksinya.                                                      

Strategi lain juga datang dari salah seorang yang 
profesinya sama dengan Inaq Aminah, yaitu Ibu Rid 
seorang istri dari salah seorang pegawai di lingkungan 
Dinas Kemeninfo Nusa Tenggara Barat. Ibu Rid memiliki 
putra-putri sejumlah enam orang sehingga setiap harinya 
disibukkan oleh kebutuhan anak-anaknya yang bersekolah 
dari tingkat Taman Kanak Kanak sampai tingkat SMU.
Sementara itu gaji suaminya tidak cukup bahkan jauh dari 
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kecukupan sehingga tidak heran kalau kemudian Ibu Rid 
terus berinisiatif  untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang 
dianggap bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan 
rumah tangganya.Misalnya berjualan dengan membuka 
kios kecil-kecilan yang membutuhkan modal maksimal 
Rp.5000.000. Menurut pengakuannya usaha dengan 
membuat kios tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya 
secara maksimal bahkan membuatnnya banyak hutang di 
mana-mana.24

Pada awalnya membuka kios kecil, Ibu Rid meminjam 
uang di koperasi patuh kene sejumlah Rp. 5000.000,-. Uang 
sejumlah ini bisa cair jika nasabah dalam hal ini Ibu Rid 
sanggup dipotong Rp. 500.000 sebagai biaya adminitrasi 
dengan rincian Rp. 200.000,- sebagai biaya administrasi dan 
300.000 sebagai tabungan jaga-jaga. Dalam memperoleh 
pinjaman nampaknya Ibu Rid tidak memiliki kesulitan 
sedikitpun karena persyaratan-persyaratan yang diajukan 
oleh Koperasi tidak menyulitkan dan tidak membuat ribet.
Misalnya saja nasabah mau meminjam uang Rp.1000.000 
tidak ada persyaratan harus ada KTP kemudian jaminan, 
dan lain-lain.Asalkan nasabah berjanji dan sanggup 
melunasi hutangnya maka cukup sebagai transaksi yang 
harus dipegang.Karena itulah, para nasabah dalam hal 
ini masyarakat pedagang bakulan ramai-rami meminjam 
uang sejumlah yang dibutuhkannya. Apalagi setoran yang 
telah ditentukan tidak terlalu berat  misalnya pinjaman 
tersebut Rp. 1000.000,- maka setoran adalah sebagai 
berikut; jika setorannya Rp.26.000 maka waktu setorannya 
adalah selama 50 hari. Apabila setorannya Rp. 40.000 maka 

24  Wawancara dengan ibu Rid tanggal  14 Agustus 2016.
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waktu yang dibutuhkan untuk nyetor adalah selama 30 
hari dan jika setorannya Rp. 120.000 maka jangka waktu 
setorannya selama 100 hari. Semakin besar yang harus 
disetor oleh nasabah selama waktu yang ditentukan maka 
semakin sedikit jangka waktu penyetorannya.Sebaliknya 
jika jumlah setorannya relatif  kecil maka jumlah waktu 
pelunanasannya semakin panjang.25

Dilihat dari jumlah setoran sampai pelunasan, 
nampaknya Koperasi Patuh Kene mengambil bunga dari 
setiap nasabah yang mengajukan kredit adalah sebesar 2% 
dari total pinjaman sehingga pinjaman yang 1000.000 itu 
harus dilunasi sejumlah Rp. 1.200.000,-  Dengan demikian, 
hutang yang dijaukan oleh Ibu Rid sejumlah Rp.5000.000 
harus dikembalikan ke Koperasi Patoh Kene sejumlah 
Rp. 6000.000,-26. Dalam perjalanannya mengajukan kredit 
ternyata Ibu Rid tidak bisa melunasi hutangnya sesuai 
waktu yang telah ditetapkannya.Untuk melunasinya harus 
berusaha dengan sekuat tenagga dan kemampuannya bahkan 
uang belanja yang diberikan suaminya habis untuk dipakai 
membayar hutang.Berapa pun jumlah uang yang diberikan 
suaminya selalu merasa kurang. Hal inilah kemeudian Ibu 
Rid berhutang lagi di tempat koperasi lain agar semua 
kebutuhannya terpenuhi termasuk dalam pembayaran 
hutang yang pertama. Tahap kedua ini ia mengakat hutang 
sejumlah Rp. 6000.000, karena prediksinya uang sejumlah 
ini dapat menutupi hutangnya dan kebutuhannya sehari-
hari. Namun kasus pinjaman yang kedua ini persis dengan 

25 Wawancara dengan Ibu Rid tanggal 14 Agustus 2016.
26 Wawancara dengan Munawir Karyawan Koperasi Patuh Kene 

Tangal 30 September 2016.
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kasus yang pertama bahkan tidak bisa sama sekali mencicil 
utang yang tahap kedua sehingga mengangkat utang lagi 
di tempat koperasi yang berbeda sejumlah Rp. 4000.000,-. 
Begitu seterusnya tahap ketiga juga tidak bisa membayar 
dan melunasi hutangnya sehingga wajar Ibu Rid betul-betul 
terbelit hutang.27

Untuk melunasi hutangnya Ibu Rid bekerja sama 
dengan semua koperasi tempat ia meminjam uang dengan 
cara mensosialisasikan koperasi-koperasi tersebut ke 
Ibu Ibu yang notabenenya berjualan bakulan. Kerjasama 
ini bisa berjalan atas dasar perjanjian antara Ibu Rid dan 
Koperasi bahwa setiap kali mendapatkan nasabah baru 
dari hasil sosialisasi Ibu Rid maka pihak koperasi harus 
meringankan beban hutang Ibu Rid bahkan satu nasabah 
dihargakan  satu kali setoran. Praktek sosialisasi terhadap 
Koperasi nampaknya sukses dilakukan oleh Ibu Rid karena 
setidaknya ia mendapatkan nasabah yang jauh lebih banyak 
bila dibandingkan dengan karyawan koperasi yang memang 
dianggap ahli dibidangnya.28

Keberhasilan Ibu Rid dalam mesnsosialisasikan semua 
koperasi tersebut tetapi tidak selamanya mendatangkan 
keberuntungan bagi kedua belah pihak.Misalnya banyak 
yang mengajukan kredit uang tetapi ditengah perjalanan 
kreditan masing-masing nasabah tersebut macet di tengah 
jalan.Setoran pertama, kedua, dan ketiga lumayan lancar 
tetapi pada setoran yang keempat dan seterusnya menjadi 
mandek sehingga pihak koperasi merasa dirugikan 
dan semuanya yang bertanggungjawab disini menurut 

27 Wawancara dengan Ibu Rid tanggal 14 Agustus 2016.
28  Wawancara dengan Ibu Rid tanggal 14 Agustus 2016
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pengakuan pihak Koperasi adalah Ibu Rid.Namun Ibu 
Rid tidak mau bertanggungjawab karena perjanjian awal 
adalah bertugas hanya mensosialisasikan tetapi bukan pada 
persoalan setoran.Dalam kondisi inilah kedua belah pihak 
tetap dalam pendirian masing-masing mengakibatkan adu 
mulut bahkan adu jotos antara suami Ibu Rid dan pihak 
karyawan semua koperasi.29Meskipun demikian hutang-
hutang khusus yang dimiliki oleh Ibu Rid tetap menjadi 
tanggungjawabnya. Namun sampai peneliti bertemu 
pada tahun 2016 Ibu Rid masih banyak tunggakan hutang 
di semua koperasi bahkan semakin bertambah karena 
pengaruh dari prosentase jumlah total hutang yang 
dibebankannya sejumlah 2%. 

Cobaan-cobaan terkait dengan praktik hutang yang 
telah dialami oleh Ibu Rid bukannya dijadikan sebagai 
sebuah pelajaran untuk mengurungkan semangatnya 
berhutang namun sebaliknya justru dijadikan sebagai alasan 
pada suaminya untuk berhutang lagi.30 Berbeda halnya 
dengan alasan yang diungkapkan tatkala bertemu sama 
masyarakat yang dianggapnya dapat menghutanginya uang 
sesuai dengan jumlah yang dibutuhkannya31. Dalam kondisi 
ini kios yang dibukannya dengan berbagai barang yang 
dijualnya selalu dijadikan sebagai jaminan kalau hutangnya 
telah memasuki jatuh tempo. Masih banyak lagi alasan-
alasan yang dikemukakan oleh Ibu Rid dalam mengelabui 
orang lain sehingga perilaku berhutang uang dari orang 

29 Wawancara dengan Nur Dinah sebagai Saksi tanggal 30 Agustus 
2016.

30 Wawancara dengan Rifa`i tanggal 2 September 2016.
31 Wawancara dengan Ibu Hulfiah tanggal 5 September 2016.
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lain terus dilakukannya. Hal ini terbukti dari sekian banyak 
orang yang menagihnya, mulai dari karyawan Koperasi, 
Ibu Ibu rumah Tangga yang pernah dihutanginya.32

B. Faktor yang Mendorong Praktek Hutang uang 
dalam Masyarakat  
Perliaku hutang uang yang berkembang dalam 

masyarakat di Kecamatan Selaparang khususnya di internal 
Ibu Ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang 
bakulan terus mempraktekkannya.Ibarat kebiasaan yang 
tidak bisa ditinggalkannya karena berbagai alasan-alasan 
yang memungkinkannya untuk mempraktekkannya.
Misalnya sebuah jargon yang lazim diungkapkan oleh 
masing-masing pebisnis/pengusaha, yaitu pebisnis sangat 
identik dengan hutang bahkan ada yang lebih ekstrim 
menyatakan bahwa bisnis tanpa memiliki hutang bukan 
pebisnis sejati. Demikian alasan umum bahkan menjadi 
rahasia umum di kalangan pedagang atau pebisnis, tetapi 
alasan-alasan masing-masing dari pedagang akan berbeda-
beda secara khusus. Ada bebearapa alasan atau faktor yang 
mendorong pihak pebisnis atau pedagang melakukan 
praktek hutang uang seperti yang akan dijelaskan sebagai 
berikut sesuai hasil temuan peneliti di lapangan. 

1. Faktor Hutang sebagai Modal usaha
Modal merupakan salah satu barang yang sangat 

penting dalam melakukan usaha atau bisnis. Artinya tanpa 
modal maka usaha seseorang dipastikan tidak akan bisa 
berjalan dengan lancar. Namun dalam dunia bisnis modal 

32 Wawancara dengan Ibu Muliani tanggal 5 September 2016.
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dimaksud tidak hanya terbatas pada modal kongkrit namun 
modal abstrak menjadi sesuatu yang lebih penting.Segala 
keinginan dan semangat yang menggelora setidaknya 
memunculkan kehendak yang dapat diekspresikan dengan 
tindakan, sehingga kecil besar dari modal kongkrit menjadi 
tidak begitu berpengaruh dalam usaha bisnis.Begitulah 
teori yang sering diungkapkan oleh pebisnis-pebisnis yang 
sudah relatif  sukses.Tetapi pebinis pemula persoalan yang 
paling penting barang kali adalah modal kongkrit, karena 
mereka masih dihantui oleh keraguan-keraguan internal 
yang mengakibatkan kendor semangat dalam usaha.
Oleh karena itu, sangat wajar kemudian bagi pengusaha-
pengusaha bakulan yang tersebar di Kecamatan Selaparang 
memiiliki alasan-alasan penting sebagai faktor pendorong 
dalam menjalankan usahanya.Misalnya berhutang sebagai 
modal awal bagi ibu pedagang bakulan yang memang tidak 
ada persediaan awal sebelumnya.

Dari sekian pedagang bakulan yang peneliti temukan 
di lapangan, sebagian besar mereka terdorong melakukan 
hutang uang baik di internal masyarakat maupun di koperasi 
adalah semata-mata dijadikan sebagai modal usaha.Misalnya 
pengakuan Ibu Fatimah melakukan praktek hutang piutang 
kepada semua orang adalah murni sebagai modal usaha. 
Menurutnya modal yang saya pinjam sangat terpaksa 
dilakukan karena mengandalkan modal yang ditunggu-
tunggu dari suami bakalan tidak akan pernah terrealisasi. 
Lebih jauh ia mengatakan bahwa untuk makan saja sangat 
jauh dari harapan kecukupan sehingga mau tidak mau ia 
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harus ikut banting tulang untuk bekerja, salah satunya 
melalui jualan buah secara bakulan di masyarakat.33

Modal yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman 
murni dijadikan sebagai modal membeli buah dan ketika 
buah habis dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan 
modal maka dengan kondisi terpaksa ibu Fatimah berhutang 
lagi dengan orang yang berbeda.Begitulah kondisi yang 
dihadapi Ibu Fatimah yang melakukan usaha dan hanya 
terpaku pada modal kongkrit tanpa dibarengi dengan modal 
abstrak yang lebih berpengaruh dalam mensukseskan 
usaha. Namun karena sudah menjadi kebiasaannya terpaku 
pada modal kongkrit maka tidak heran Ibu Fatimah terus 
menerus mempraktekkan pinjam uang kepada orang lain 
tanpa memikirkan akibat yang terjadi di belakang hari.34

Alasan yang tidak jauh berbeda juga dilontarkan oleh 
Inaq Aminah. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kalau 
tidak berhutang mana mungkin  saya bisa berjualan. Apalagi 
suami saya sudah tua tidak bisa mencari nafkah maka mau 
tidak mau saya harus banting tulang untuk bekerja melalui 
bisnis jualan bakulan. Aktivitas berhutang, terus dilakukan 
oleh Inaq Aminah apalagi usahnya sering merugi karena 
diakibatkan dari kodnisi yang tidak mud dalam berjualan, 
tertekan oleh waktu, dan lain-lain sehingga jualannya 
dilelang kepada orang lain dengan harga yang tidak sesuai 
dengan pertimbangan.35 Dengan demikian, sangat wajar 
kemudian kalau beliau selalu beralasan bahwa modal usaha 
sebagai pendorong melakukan hutang kepada orang lain.

33 Wawancara dengan Ibu Fatimah tanggal 27 Juli 2016.
34 Wawancara dengan Ibu Fatimah tanggal 27 Juli 2016.
35 Wawancara dengan Inaq Aminah tanggal 31 Juli 2016.
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Begitu juga, faktor yang sama bagi Inaq Wariyah 
seorang pedagang sayur bakulan. Ia menyatakan bahwa 
berhutang dalam bisnis menjadi suatu yang wajar karena 
modal itu tidak di konsumtif  tetapi harus berputar sehingga 
usaha itu bisa berjalan secara berkesinambungan. Dengan 
demikian, Inaq Wariyah terus berhutang meskipun tidak 
pernah open dengan persoalan-persoalan yang akan terjadi 
di belakang hari. Alasan yang kuat Inaq Wariyah dalam 
mempraktekkan hutang uang di koperasi Patuh Kene 
Sweta adalah benar-benar sebagai modal usaha.36

Selain itu Ibu Rid juga memiliki alasan yang tidak 
jauh berbeda dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh 
Ibu Ibu pedagang bakulan di muka.Ia menyatakan bahwa 
darimana ia harus mencari duit untuk membuka kios kalau 
bukan karena berhutang. Karena itu, praktek hutang uang 
oleh Ibu Rid menjadi kebiasaan yang nampaknya tidak 
ada nilai berat-beratnya.Oleh sebab itu, wajar kemudian 
setiap pedagang memiliki hutang bahkan setiap pedagang 
mustahil tidak memiliki hutang.Dasar inilah yang menjadi 
faktor yang mendominasi Ibu Rid untuk melakukan 
hutang uang di Koperasi dan orang-orang sekitarnya dalam 
masyarakat.37

2. Faktor sebagai Tambahan uang Modal
Alasan meminjam uang seperti penggunaannya 

sebagai modal akan berbeda halnya dengan alasan 
tambahan uang modal. Meskipun memang kedua-
kudanya pada akhirnya meminjam uang.Tetapi perlu 

36 Wawancara dengan Inaq Wariah tanggal 08 Agustus 2016.
37 Wawancara dengan Ibu Rid tanggal 14 Agustus 2016.
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dicatat bahwa keduanya ada nilai perbedaannya ketika 
mecermati motivasi masing-masing responden peneliti 
yang beraktivitas sebagai pedagang bakulan.Persoalan 
tambahan uang modal nampaknya suatu tradisi yang 
tidak bisa dielakkan bagi pedagang-pedagang bakulan di 
muka. Misalnya diprakarsai oleh Ibu Fatimah yang lazim 
menyatakan bahwa modal awal akan terus mengalami 
pengurangan kalau tidak diatur dengan sebaik-baiknya 
apalagi kalau penjualannya lebih rendah dari harga belinya 
maka dapat dipastikan akan berkurang modal. Atas dasar 
itulah ia lebih banyak meminjam lagi dalam rangka modal 
usahanya tidak habis.38

Alasan lain juga datang dari Inaq Aminah seagai 
penjual bakulan jajanan, bakso cilok, dannasi bungkus. Ia 
menyatakan bahwa hutang yang dipraktekkannya sebagai 
tambahan modal karena barang jualan pertama tidak begitu 
laris maka ia menjual barang yang lain. Misalnya pertama 
sekali menjual donat akan tetapi waktu pagi banyak yang 
memesan bakso maka seketika itu mencari bakso dengan 
menggunakan uang yang telah dipinjam. Begitu seterusnya 
yang terjadi pada diri Ibu Aminah sehingga hutang uang 
itu terus dipraktekkannya.39

Belum lagi alasan yang tidak jauh berbeda dinyatakan 
oleh Ibu Rid, bahwa tambahan-tambahan modal pasti 
terjadi.Apalagi  modal pertama yang berasal dari pinjaman 
pertama telah dibelikan barang dagangan tetapi ternyata 
belum bisa habis sesuai dengan target yang ditentukan 
maka mau tidak mau ia harus mengangkat hutang lagi agar 

38 Wawancara dengan Ibu Fatimah tanggal 7 Agustus 2016.
39 Wawancara dengan Ibu Aminah tanggal 31 Juli 2016.
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barang dagangannya lebih banyak. Karenanya Ibu Rid terus 
mempraktekkan hutang uang karena satu alasan sebagai 
tambahan uang modal.40 Masih banyak lagi responden yang 
memiliki pernyataan yang sama terkait faktor pendorong 
terjadinya praktek hutang piutang di internal masyarakat. 
Peneliti hanya mewancarai sebagian saja karena dirasa 
cukup sebagai sampel dari sekian pedagang bakulan.

3. Modal Bayar Hutang
Modal bayar hutang bagi pengusaha merupakan 

faktor yang aneh dan unik dalam tradisi usaha. Biasanya 
praktek hutang yang dilakukan oleh pedagangan atas dasar 
alasan sebagai modal dan tambahan modal usaha adalah 
perkara yang sangat wajar. Namun ketika ada alasan 
dari sekian banyak pengusaha bakulan di Kecamatan 
Selaparang adalah faktor yang memotivasi hutang uang 
secara berkesinambungan adalah semata-mata sebagai 
modal bayar hutang kaena sudah jelas pebisnis itu tidak 
akan pernah beruntung. Bahkan setiap saat ia membuka 
usaha dapat dipastikan ia rugi dan manajemen usahanya 
konyol. 

Salah satu pedagang bakulan yang menjadikan hutang 
uang sebagai modal untuk membayar hutang sebelumnya 
adalah datang dari Inaq Aminah.Ia tidak sedikit mengangkat 
hutang yang kedua kalinya dan seterusnya untuk membayar 
hutang sebelumnya. Lebih jauh ia katakan bahwa praktek 
seperti itu ibarat nyanyian roma yang menyatakan tutup 
lobang gali lobang pinjam uang bayar hutang.41Hal ini 

40 Wawancara dengan Ibu Rid tanggal 14 Agustus 2016.
41 Wawancara dengan Inaq Aminah tanggal 14 Agustus 2016.
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dilakukan oleh Inaq Aminah jika penagih-penagihnya 
tidak bisa sabaran sehingga dalam kondisi terdesak Inaq 
Aminah harus mengangkat hutang lagi untuk membayar 
hutang sebelumnya.Namun hutang yang dibayarkan tidak 
bisa diselesaikan secara sempurna karena bunganya terus 
berkembang.Paling tidak menurutnya pinjaman uang 
yang berkiutnya mengurangi beban utang sebelumnya.
Begitulah perjalanan praktek hutang yang dilakukan oleh 
Inaq Aminah.

Selain itu, hutang uang yang dijadikan sebagai modal 
bayar hutang sebelumnya adalah dipraktekkan oleh Inaq 
Wariyah. Ia terus berhutang karena hutang sebelumnya 
belum lunas, sehingga hutang uang yang ke berikutnya 
biasanya digunakan untuk membayar hutang sebelumnya. 
Lebih jauh menyatakan bahwa menjual sembako atau 
sayur-sayuran itu rawan terjadi kerugian.Karena yang dijual 
adalah barang yang tidak tahan lama maka rawan terjadi 
layu kering sehingga harganya semakin menurun.Itupun 
menurutnya masih mending bahkan ada yang membusuk 
sehingga tidak bisa laku-laku lagi.Dengan demikian 
praktek ngutang uang lagi tidak bisa dihindarkan karena 
jualan tidak habis, modal tidak bisa kembali, dan akhirnya 
menjadi rugi. Sementara hutang masih belum terlunaskan 
maka menurut Inaq Wariyah sangat wajar dilakukannya 
praktek ngutang untuk bayar hutang.42

Problem yang sama datang dari Ibu Rid sebagai 
pedagang kios di rumahnya. Ia lebih banyak memberikan 
informasi terkait perilakunya yang melakukan hutang 
uang secara terus menerus adalah melihat dagangannya 

42 Wawancara dengan Inaq Wariyah tanggal 11 Agustus 2016.
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yang sudah menggunakan modal pinjaman semakin hari 
semakin berkuarang. Hal ini disebabkan oleh perlakuan 
anaknya yang setiap saat mengambil dagangannya sehigga 
setiap hari semakin berkurang dan otomatis modalnya 
semakin berkurang.Setiap kali menghitung hasil jualannya 
selalu berkurang 50% bahkan lebih dari itu terkait terdapat 
kadaluarsa dari barang dagangannya.Dengan demikian 
mau tidak mau harus mengangkat hutang lagi untuk 
membayar modal pertama dan seterusnya.43Artinya modal 
kedua yang telah dipinjam habis tidak bisa tertutup dengan 
barang daganganya maka segera mengangkat hutang lagi 
untuk membayar hutang yang kedua kalinya.

C. dampak Praktek Hutang uang bagi rumah 
Tangga
Praktek hutang piutang yang dilaksanakan oleh 

masyarakat pedagang bakulan di Kecamatan Selaparang 
Kota Mataram berdampak pada aspek hubungan sosial 
yang tergilas, termasuk dalam aspek hubungan rumah 
tangga yang semakin retak dan berantakan. Dampak 
hubungan sosial misalnya pihak pedagang bakulan yang 
telah berhutang kepada yang memberikan hutang semakin 
retak bahkan volume komunikasi yang dijalin semakin 
berkurang dan ada juga yang sampai tidak tegur sapa. Hal 
ini dapat terlihat dari pengalaman yang dialami oleh Ibu 
Fatimah. Dimana orang-orang yang pernah dihutanginya 
tidak sedikit yang tidak mau menegurnya. Misalnya Hj. 
Rohmi yang pernah memberikan pinjaman sama Ibu 
Fatimah. Sebelum diberikan pinjaman keduanya kayak 

43 Wawancara dengan Ibu Rid tanggal 12 Agustus 2016.
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kakak beradik setiap hari bertemu dan saling memberikan 
hadiah. Tetapi setelah diberikan hutang Ibu Fatimah tidak 
bisa membayar hutangnya meskipun berkali-kali ditagih.44 
Akhirnya hubungan keduanya semakin jauh bahkan tidak 
lagi tegur sapa. Begitu juga hal yang sama terjadi pada 
orang-orang lain yang pernah memberikan hutang pada 
Ibu Fatimah. Semuanya orang yang pernah  memberikan 
hutang kepadanya berprilaku yang tidak jauh berbeda, 
yaitu tidak menegurnya.   

Problem yang berbeda dialami oleh Ibu Fatimah. 
Selain tidak bisa ditegur juga keluarganya menjadi tidak 
harmonis. Setiap hari bertengkar dengan suaminya karena 
didasarkan perilaku hutang uang kepada orang lain. 
Karena ia berhutang tidak di satu atau dua tempat, namun 
banyak tempat. Status tidak harmonis bahkan sang suami 
selalu marah-marah gara-gara semua barang perabotan 
rumah bahkan barang-barang elektronik tidak jarang habis 
dijualnya. Hal ini terjadi ketika H. Zaenudin Fikri membeli 
HP.nya merek Oppo. Menurut pengalaman H. Zaenudin 
bahwa HP yang dibeli dari tangannya Ibu Fatimah tidak tahu 
kalau barang itu merupakan milik bersama di keluraganya, 
karena promosinya Ibu Fatimah adalah menjualkan milik 
orang lain.45 Tetapi setelah dibayar oleh H. Zaenudin Fikri, 
secara kebetulan bertemu dengan suaminya Ibu Fatimah, 
yaitu Bohri Rahman sekaligus ia menanda bahwa HP 
yang dipakai oleh H. Zaenudin itu adalah HPnya. Dari 
sinilah kemudian Bohri Rahman mengintrogasi istirnya 
Ibu Fatimah, bahwa ia memang benar menjualnya dengan 

44 Wawancara dengan Hj. Rohmi tanggal 10 Agustus 2016.
45 Wawancara dengan H. Zaenudin tanggal 12 Agustus 2016.
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harga yang sangat miring dalam rangka membayar hutang-
hutang sebelumnya. Berangkat dari sini pihak suaminya 
setiap hari Bohri Rahman pembawaannya marah-marahan 
kepada istirnya Ibu Fatimah. Belum lagi dengan peralatan-
peralatan dapur yang dimilikinya habis sedikit demi sedikit 
dijualnya. Hal inilah yang menyebabkan keluarga Bohri 
Rahman dan Ibu Fatimah ini nampak tidak harmonis dalam 
kesehariannya.46

Pengalaman lain yang tidak jauh berebeda adalah 
terjadi pada keluarga Inaq Aminah. Dimana suaminya 
H. Asmuni telah melarangnya dari semenjak awal agar 
jangan berhutang terus. Tetapi larangan suaminya tidak 
diindahkannya sehingga hubungan keluarga ini setiap hari 
tidak lagi dihiasi nilai-nilai romantis namun dirundung 
oleh keretakan. Menurut pengakuan H. Asmuni sebagai 
suami Inaq Aminah bahwa istrinya telah banyak berhutang 
kepada orang lain belum lagi di tempat-tempat koperasi. 
Menurutnya sang Istri melakukan jualan bukan dimotivasi 
untuk mendapatkan keuntungan namun justru sebaliknya 
dijadikan sebagai jaminan untuk mendaptkan hutang uang 
dari orang lain.47

Hutang yang begitu banyak membuat Inaq Aminah 
tidak bisa membayarnya sama sekali sehingga wajar 
kemudian menjual apa saja yang ada di dalam rumahnya 
seperti peralatan rumah tangga semisal nampan besar, gelas, 
piring, mangkok, dan lain-lain. Itupun hasil jualnya hanya 
bisa menutupi 2% dari hutang sehingga masih banyak hutang 

46 Wawancara dengan Bohri Rahman tanggal 12 Agustus 2016.
47 Wawancara dengan H. Asmuni tanggal 15 Agustus 2016.
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yang harus ditanggung Inaq Aminah.48 Sisa hutangnya 
terus ditagih oleh pihak karyawan koperasi dan masyarakat 
yang pernah memberikan hutang kepadanya.49 Pada saat 
tertentu Inaq Aminah menjual baju jas yang satu-staunya 
punya suaminya. Menurut pengakuan H. Amsuni bahwa 
bajunya kentara dijual saat menanyakan istrinya tentang 
posisi baju jasnya karena bau dipakai untuk menikahkan 
anak kandungnya. Namun ternyata baju tersebut tidak bisa 
dihadirkan oleh Inaq Aminah dan tidak mau jujur kalau 
ia sudah dijualnya. Belum lagi pada malamnya didatangi 
oleh tiga orang karyawan koperasi yang menagih. Masing-
masing koperasi tempat ia berhutang sejumlah Kperasi A. 
5000.000, Koperasi B sejumlah. 4.000.000, dan Koperasi 
C sejumlah 3.500.000. Belum lagi di sore hari dicari 
oleh rentenir karena hutangnya yang sejumlah 2000.000 
telah bertambah menjadi 5000.000 karena tidak pernah 
nyetor sehingga bunganya terus naik. Melihat kondisi 
inilah H. Asmuni sebagai suaminya memutuskan untuk 
menceraikannya. Sampai saat ini keduanya dalam kondisi 
menduda dan menjanda gara-gara perilaku hutang uang 
yang terus dilakukannya. Padahal pihak suami telah 
melarangnya karena sekedar makan sehari-hari sudah 
tercukupkan dari pemberian anak-anaknya.50

 Status keluarga yang tidak harmonis datang dari 
pasangan keluarga Ibu Rid dan Hamzah. Kedua keluarga 
ini setiap kali ia beretngkar sampai-sampai akan terjadi 

48 Wawancara Inaq Aminah tanggal 14 Agustus 2016.
49 Wawancara dengan Karyawan Koperasi Patuh Kene tanggal 14 

Agustus 2016.
50 Wawancara dengan H. Asmuni tanggal 14 Agustus 2016.
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perceraian. Tetapi karena suami terus berpikir panjang 
terkait dengan kondisi anak-anaknya. Keluarga ini menjadi 
tidak harmonis gara-gara Ibu Rid memiliki hutang yang 
sangat banyak. Sesuai dengan pengakuan suaminya 
Hamzah ia menyatakan bahwa istirnya memang banyak 
hutang bahkan sampai-sampai tidak bisa membayarnya 
terutama hutangnya pada masyrakat lain yang berjumlah 
relatif  kecil seperti 200.000 sampai 500.000. Sementara 
utangnya yang relatif  besar tidak bisa dikembalikannya 
dalam jangka waktu dekat. Berkali-kali pihak kopreasi 
datang dengan kustum dan sepeda motor yang berbeda-
beda untuk menagihnya. Hal itu, menandakan bahwa 
istrinya banyak hutang. Kondisi hutang yang terlalu banyak 
membuat kondisi Ibu Rid semakin tidak tenang, belum lagi 
ia sering berkelahi dengan suaminya sehingga ia sangat 
jauh dari kenyamanan. Untuk menyelesaikan hutangnya 
semua barang yang dimilikinya dijual baik berupa barang 
elektronik maupun peralatan dapur. Itupun hutangnya 
tidak bisa dibayarkan secara keselurahan sehingga tagihan 
terus dilakukan oleh koperasi.51 Dengan demikian pihak 
karyawan koperasi dan keluarga Ibu Rid selalu bertengkar 
dan berkelahi gara-gara tidak bisa membayar hutangnya.     

d. analisis Hutang uang dan Implikasinya Terhadap 
Keharmonisan Keluarga
Praktek hutang piutang merupakan aktivias yang 

lazim dipraktekkandalam masyarakat, apalagi kalau 
menyentuh ranah bisnis. Ibarat kebutuhan yang tidak 
bisa ditinggalkan ketika yang menggeluti bisnis itu orang 

51 Wawancara dengan Hamzah tanggal 15 Agustus 2016.
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yang memiliki semangat yang kuat sementara yang 
bersangkutan tidak memiliki modal kongkrit.Orang 
professional dalam berbisnis dapat dipastikan tidak lufut 
dari aktivitas yang satu ini, meskipun memang persediaan 
modal untuk membayarnya sudah disiapkan sedemikian 
rupa.Perusahaan perusahan besar dalam menyetok barang 
yang dibisniskan harus melalui jalur hutang piutang. Bukti 
yang dapat diambil sebagai sampel adalah pembukuan atau 
laporan pertanggungjawaban dari usaha tersebut terdapat 
perhitungan terkait dengan hutang perusahaan serta modal 
yang dihutangkan terhadap perusahaan lain.52Selain itu, ada 
juga dalam tradisi ekonomi mikro Islam bahwa tabungan 
atau hasil usaha yang ideal itu adalah jumlah keseluruhan 
hasil lalu dijumlahkan dengan barang yang dihutangkan.53 
Begitu juga dalam tradisi zakat perdagangan bahwa 
perhitungannya secara ideal adalah jumlah barang yang 
sudah laku dan yang belum laku ditambah lagi dengan 
barang piutang lalu dikalikan dengan 2,5%.54

Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dapat 
dipastikan tidak pernah lufut dari hutang piutang.Apalagi 
kalau dikaitkan dengan pedagang-pedagang pemula yang 
notabenenya tidak memiliki modal yang mapan.Misalnya 
pedagang-pedagang bakulan yang lazim dijadikan profesi 
oleh kalangan Ibu Ibu di mana saja berada. Khsus di 
masyarakat Kecamatan Selaparang yang tersebar di 

52  Hery, Auditing Pemeriksaan Akuntansi I (Yohgayakarta: CAPS, 
2013), 84. 

53 Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam 
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 230 dan 231. 

54  Muhammad Hasan, Manjemen Zakat Model Pengelolaan yang 
Efektif (Yogyakarta: IDEA Press,2011), 65.
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berbagai kelurahan baik dari kelurahan Monjok, Monjok 
Timur, Monjok Barat, Dasan Agung, Kelurahan Rembiga 
Barat, Rembiga Timur telah banyak menggeluti usaha 
tersebut. Di masing-masing kelurahan dapat dipastikan 
terdapat Ibu Ibu yang menggeluti bidang usaha kecil-
kecilan seperti berdagang sembako keliling, buah-buahan 
keliling, jual nasi keliling, dan lain-lain.

Profesi pedagang keliling di masing-masing kelurahan 
di Kecamatan Selaparang seperti yang telah dijelaskan di 
muka memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Termasuk 
proses yang dialami oleh masing-masing ibu pedagang itu 
sampai mendapat kan hutang dari orang tertentu atau 
koperasi tertentu. Misalnya negosiasi melalui pendekatan 
persahabatan, pertemanan, dan persaudaraan.Berbagai 
startegi juga dilakukan di antaranya adalah melakukan usaha 
dagang bakulan.Hal ini dilakukan mengingat persyaratan 
koperasi, lembaga keuangan, dan bank yang boleh untuk 
diberikan pinjaman adalah orang yang nobenenya memiliki 
usaha-usaha yang dapat dibuktikan lewat dokumentasi.
Jika pebisnis tersebut menjual bakso maka persyaratannya 
adalah dokumentasi terkait dengan jualan bakso.Jika jualan 
sayur melalui bakulan maka syaratnya adalah dokumentasi 
yang bersangkutan dalam kondisi jualan sayuran secara 
bakulan.

Strategi yang dilakukan oleh masyarakat pedagang 
bakulan di Kecamatan Selaparang itu sangat relevan 
dengan persyaratan-persyaratan ideal yang ditetapkan oleh 
literatur secara umum. Namun jika pendekatan dengan cara 
persahabatan dan pertemanan untuk niatan mengelabui 
orang lain agar dapat memperoleh hutang uang bisa saja 
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menjadi aktivitas yang tidak mulia. Artinya niat itu menjadi 
baik hasilnya jika tidak boleh dicampur aduk dengan niat 
yang tidak baik.Mestinya niat ingin memiliki teman, sahabat 
atau saudara tentu niat semacam ini harus dipegang dengan 
baik tanpa harus diselipkan dengan niat untuk memperoleh 
hutang uang. Konsep inilah baru dikatakan sebagai niat 
yang tulus meskipun memang apa yeng menjadi niat 
seseorang yang sesungguhnya itu diberikan saja oleh Allah 
SWT. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasululah yang 
diriwayatkan dari Bukhori dan Muslim sebagai berikut; 

عن أمري املؤمنني أبي حفص عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال 
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول “ إمنا العمال 
بالنيات , وإمنا لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إىل اهلل 
ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله , ومن كانت هجرته إىل دنيا 

يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه “ متفق عليه

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab 
radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Segala amal itu 
tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan 
sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah 
dan Rasul-Nya.Barang siapa yang hijrahnya itu Karena 
kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang 
akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang 
ditujunya”.55

55 Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadits yaitu Abu Abdullah 
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al 
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Karena itu tidak heran kalau kemudian niat 
persahabatan dan pertemanan untuk mendapatkan 
hutang uang dari orang yang disahabati itu adalah hanya 
mendapatkan hutang uang namun tidak mendapatkan 
sahabat yang mulia.Terjadinya saling tidak tegur antara 
peminjam uang dan yang memberi pinjaman adalah 
perkara yang dihasilkan dari tidak adanya niat yang ikhlas 
untuk bersahabat. Tetapi persahabatan dijadikan sebagai 
proses atau jembatan untuk mendapatkan hutang piutang. 
Konsekunesi logis adalah terjadinya keretakan hubungan 
sosial antara mereka.

Sementara itu, praktek hutang yang dilakukan 
masyarakat pedagang bakulan di Kecamatan Selaparang 
dengan tidak membayarkan secara lunas kepada pihak yang 
memberikan hutang merupakan perbuatan yang tercela dan 
tidak dibolehkan oleh Agama.Karena sekecil apapun hutang 
yang tidak dibayar maka tetap dipertanggungjawabkan 
di hadapan Allah SWT apalagi hutang tersebut tidak bisa 
diikhlaskan oleh pemberi hutang.  Dalam hadis dijelaskan 
bahwa hutang yang tidak dibayarkan akan mengakibatkan 
amal ibadah orang yang berhutang itu akan mengambang 
antara langit dan bumi.

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: نفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.

Bukhari (orang Bukhara) dan Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin 
Muslim Al Qusyairi An Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling 
shahih di antara semua kitab hadits. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 
1907.
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Dari Abi Hurairah r.a. Ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. 
bersabda nyawa orang mukmin akan tertahan di antara langit 
dan bumi selama hutang piutangnya belum diselesaikan.56

Dalam hutang piutang yang dipraktekkan oleh pihak 
ibu ibu pedagang bakulan di Kecamatan Selaparang sudah 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh ulama 
mazhab dalam literatur fiqh. Dimana ada subjek, yaitu 
penghutang dan yang menghutangi, objek, ijab dan kabul 
serta tujuan yang diinginkan. Adapun kriteria dimaksud 
adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama fiqh 
Syafi`i sebagai sebuah rukun transaksi.57Dalam konteks 

56 Hadits ini sahih diriwiayatkan oleh Imam Ahmad dalam 
Musnad-nya (II/440,475,508); Imam at-Tirmizi dalam Sunan-nya 
(no.1078-1079); Imam Ibnu Wajah dalam Sunnan-nya (no.2413).

57 Dalam tradisi fikih rukun itu adalah unsur-unsur penting yang 
wajib ada. Dengan demikian menurut kalangan syafiiyah yang termasuk 
dalam rukun akad selain ijab qabul terdiri dari :pertama,  Shighat al-aqad 
(pernyataan untuk mengikatkan diri), harus disampaikan secara lisan/
tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Kedua, al-Ma’qud 
alaih/mahal a-aqad (objek akad),harus memenuhi persyaratan berupa 
telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara’, dapat 
ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
Ketiga, al-Muta’aqidain/al-‘aqidain (pihak-pihak yang berakad),harus 
mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian 
telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka 
harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan 
berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, 
adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada 
dalam perwaliannya. Keempat, maudhu’ al-aqad (tujuan akad), harus ada 
pada saat akad akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya 
akad dan dibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan akan 
berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Syamsul 
Anwar, Hukum Perjanjian Syari`ah,Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalah ( Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2007), 98.
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ini transaksi hutang yang dipraktekkan oleh masyarakat 
pedagang bakulan di Kecamatan Selaparang menjadi legal 
formal karena sebagian besar mereka tunduk terhadap 
mazhab syafi`i sehingga pegangan mereka terhadap 
fatwa Syafi`i ibarat menjadi agama yang harus diikuti dan 
dilaksanakan.

Begitu juga dalam hukum  transaksi perjanjian 
hutang, bahwa praktek hutang piutang yang dilakukan 
oleh masyarakat pedagang bakulan juga menjadi legal 
formal karena nampaknya dari perjanjian awal saling 
meridhai antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. 
Terutama pihak yang memberi hutang sangat rela saat 
memberikan hutang kepada yang berhutang, karena 
kebaikannya, keramahtamahannya, kedermawanannya.
Dengan demikian, sangat jelas diperbolehkan dalam agama 
seperti yang telah dijelaskan dalam tradisi fiqh bahwa suatu 
akad menjadi sah jika kedua belah pihak saling merelakan.
Pihak penawar merelakan barang yang ditawarkannya 
untuk dipermilikkan oleh penerima.Sedangkan penerima 
rela membayar sejumlah harga yang disepakati pada saat 
transaksi berlangsung.58 Dengan sikap saling meridhai 
antara kedua belah pihak akan menyebabkan keridhaan 

58 Demikian pula dengan ibadah puasa. Jika puasa itu dilakukan 
dengan tanpa unsur kerelaan atau ikhlas, maka yang dieroleh pelakunya 
hanya sekedar lapar dan haus. Karena amal apapun yang dilakukan 
seseorang akan lebih kuat dan agung daripada jihad, sekiranya 
melaksanakannya dengan mendahulukan keridhaan. Namun jikalau 
niat sudah terkontaminasi dengan riya`, agar dilihat orang maka 
semua perbuatan tersebut menjadi sia-sia. Lihat Ahmad Umar Hasyim, 
Syakhshiyat al-Muslim, terj., Joko Suryatno (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
2004), 611-612.
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Allah terhadap aktivitas transaksi yang dilakukannya 
termasuk praktek hutang yang terjadi pada pedagang 
bakulan di Kecamatan selaparang. Statemen ini menjadi 
tidak salah ketika para ulama menyatakan bahwa 
memperoleh keridhaan Allah tidak semudah membalik 
telapak tangan, tetapi harus dijalani dengan berbagai tahap 
dan proses. Tahap yang tidak kalah pentingnya adalah saling 
meridhai bagi siapa saja yang melakukan transaksi sosial. 
Karena ukuran keridhaan Allah itu sangat tergantung pada 
keridhaan masing-masing orang dalam melakukan aktivitas 
sosial.59 Dengan demikian, ridha merupakan bagian 

59 Untuk mencapai keridhaan itu sebetulnya terdapat teori tiga 
dimensi menuju manusia sempurna, yaitu cinta kepada Allah, cinta 
sesame, dan cinta kepada makhluk lain. Tiga dimensi ini dapat dijelaskan 
berikut ini, yaitu dimensi pertama adalah mentaati segala aturan-aturan 
serta hukum yang ditetapkan Allah kepada-Nya yang lazim dibingakai 
dengan kata (اهلل من   Dimensi ini menjadi sangat penting karena  .(حبل 
dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk memperkokoh pelaksanaan 
dimensi-dimesnsi lain yang terkait dengannya. Dimensi kedua adalah 
kepedulian sosial, yaitu (حبل من الناس). Dimensi ini sangat erat kaitannya 
dengan dimensi pertama, karena kepedulian sosial seseorang dapat 
mempengaruhi kepedulian Allah kepada masing-masing personal 
hamba-Nya. Dengan lain kata bahwa kepedulian atau kecintaan Allah 
tetap eksis kepada hambanya tergantung pada tingkat kepeduliannya 
terhadap sesamanya. Jika hubungan antar sesama manusia retak maka 
akan semakin retak pula hubungannya dengan Allah swt. Sedangkan 
dimensi ketiga adalah (حبل من الكائنان ) merupakan dimensi penyempurna 
setelah adanya dimensi-dimensi yang lain. Dengan demikian, manusia 
dalam merealisasikan tiga dimensi penting tersebut tidak lepas dari 
aturan-aturan hukum yang harus diikuti, apalagi terkait dengan dimensi 
kedua yaitu hubungan sosial. Semua kegitan yang terkait dengan 
kegiatan sosial yang dibingkai dengan praktik kemu`amalahan tidak ada 
yang tidak sampai diatur oleh al-Qur`an maupun Sunnah kecuali hal-
hal baru yang tidak ditemukan nashnya secara qath`i. Kendati demikian 
adanya, proses penyelesainnya tetap kembali kepada kedua doktrin 
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pokok yang tidak bisa dirampingkan agar terjaganya sikap 
senang, ikhlas, dan bahagia. Tetapi dalam proses transaksi 
sikap ridha sangat bersifat abstark sehingga mengukurnya 
melalui tahapan-tahapan60 tertentu yang bersifat kongkrit 
melalui subyek atau pelaku transaksi.61

besar tersebut dengan cara mengqiyaskan dengan problem yang ada 
kesamaannya.

60 Tidak bisa dipungkiri bahwa syariat Islam dalam menetapkan 
sebuah hukuman selalu diawali dengan tahap demi tahap. Minum kamer 
dan berjudi misalnya, sebelum larangan dinyatakan dengan tegas dalam 
Qs., al-Ma`idah (5) ayat: 90 terlebih dahulu surat al-Baqarah ayat 219 
menyatakan bahwa ” khamar dan judi terdapat dosa besar dan tidak 
bermanfaat manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. 
Uangkapan ini sesungguhnya mengindikasikan sebagai himbauan dan 
peringatan agar kaum muslimin meninggalkan judi dan minum khamar 
yang dikala itu begitu mengakar dalam masyarakat Arab. Lihat Abd. 
Salam Arief  , Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian 
Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: LESFI, 2003), 148. 

61 Dimana para pelaku harus memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang dibutuhkan ketika akan melaksanakan proses perikatan. Salah satu 
yang paling dominan adalah syarat kebebasan kehendak tanpa ada unsur 
pemaksaan atau kemauan sendiri. Syarat ini tidak bisa hanya diikrarkan 
dalam lisan melainkan harus terhunjam juga dalam bathin. Artinya 
perikatan yang akan dilaksanakan wajib adanya kesesuaian kehendak 
nyata dengan kehendak batin Jika kehendak lisan menyatakan setuju 
atau sepakat begitu juga halnya dengan batin. Jika kedua hal ini bertolak 
belakang maka dapat dipastikan keridhaan di kemudian hari akan 
tercidrai. Dalam kondisi ini para pihak harus mengadakan kehendak 
murni dan tulus. Apabila  kehendak para pihak tidak murni atau dengan 
kata lain cacat sehingga perizinan yang diberikannya tidak sempurna, 
meskipun sudah lahir secara sah, perikatan para pihak dapat dibatalkan.
Harjono Prodjodikoro, Azas Azas Hukum Perjanjian (Bandung: Sumur 
Bandung, 1973), 29. Yahya Harhap, Segi Segi Hukum Perjanjian (Bandung: 
Alumni, 1982), 25. As-Sanhuri, Nazariyyah al-`Aqd (Beirut: Dar al-Fikr, 
tt.), 182.
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Dari sisi pihak yang melakukan transaksi hutang 
uang setidaknya relevan juga dengan lietratur fiqh yang 
menjelaskan bahwa keabasahan sebuah transaksi perjanjian 
termasuk hutang piutang adalah harus diawali dengan 
adanya kebebasan kedua belah pihak. Pedagang bakulan 
yang selama ini melakukan transaksi hutang piutang 
nampaknya telah mengimplementasikan sikap bebas dalam 
bertransaksi. Pihak yang berhutang bebas menentukan 
mitranya, begitu juga hal yang sama terjadi pada pihak yang 
memberi hutang sehingga transkasi yang dilakukan berjalan 
dengan lancar.62 Kebebasan yang ditunjukkan dalam konteks 
ini adalah terbatas pada pemilihan mitra transaksi sehingga 
dalam tradisi fiqh disebut sebagai khiyar.63 Memilih dan 

62  Kelancaran transkasi perjanjian yang dilakukan oleh kedua 
belah pihak maka ia harus memiliki persyaratan seperti yang disinyalir 
oleh Sayyid Sabiq adalah pertama, keberadaan perjanjian yang disepakati 
tidak menyalahi hukum sayri`ah. Kedua, harus sama ridha dan ada pilihan. 
Ketiga, harus jelas dan gambalng. Persoalan  mengenai hukum syara` 
, lebih jauh Sayid Sabiq menjelsakan bahwa segala bentuk persyaratan 
yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat. 
Lihat Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Ali Gufran (Bandung:   ,1987) jilid 
11, 178-179..  

63 Meskipun debitur diberikan kesempatan untuk berpikir dan 
memilih tetapi harus dibatasi dengan waktu seperti yang diformulasikan 
oleh Imam Malik bahwa khiyat tidak boleh diberikan terlalu lama 
melewati batasan khiyar yang telah ditentukan atau membatasi khiyar 
dengan sesuatu yang tidak jelas, seperti menyaratkan khiyar turunnya 
hujan atau sampai datangnya seseorang. Pernyatan Imam Maliki ini 
didukung oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang 
artinya “ seorang laki-laki membeli seekor unta dari laki-laki  lainnya, dan 
ia mensyaratkan khiyar selama empat hari. Rasulullah membatalkan jual 
beli tersebut dan melanjutkan sabdanya khiyar adalah tiga hari”. Lihat 
Ala`uddin al-Kasani, Badai` Ash-Shanai` fi Tartib Syara` (Mesir: Syirkah 
al-Maktubah, tt), juz v, 174.  
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memilah tidak hanya terbatas pada aspek obyek transaksi, 
namun yang lebih penting lagi adalah subjek transaksi. 
Karena unsur transaksi yang paling mendominasi, yaitu para 
pihak yang melakukan praktek hutang piutang.Subjek akad 
merupakan faktor yang sangat urgen dalam menentukan 
sah tidaknya transaki yang dilakukannya. Urgensi lainnya 
tampak jelas ketika bebas menentukan objek, tujuan, jenis 
transaksi, keuntungan, kerugian, dan semua faktor yang 
mendukung keabsahan transaksi muamalah tersebut. 
Artinya objek yang telah mapan itu bisa saja berbeda dengan 
persyaratan-persyaratan yang telah ditawarkan oleh ulama 
fiqh. Misalnya syarat wajib, yaitu dapat diserahkan pada 
saat proses transaksi dilaksanakan.64 Semuanya berada 
pada kendali subjek hukum transaksi. Artinya ketentuan-
ketentuan yang berlaku bisa saja berubah seketika, sesuai 
kesepakatan meskipun syarat dan rukun sebuah transaksi 
telah mapan namun karena subjek tidak berkenan maka 
semuanya bisa berubah. 

Dominasi subjek itu terlihat jelas dalam transaksi 
karena adanya sikap bebas yang harus ditunjukkan di 
dalamnya. Tetapi bebas di sini adalah kebebasan yang tetap 
dalam koridor syar`i bukan kebebasan yang kebablasan. 
Artinya kebebasan pedagang bakulan adalah tidak hanya 
terbatas pada pemilihan mitra transaksi, namun lebih 
dari itu bebas menentukan seberapa banyak hutang yang 
disepakati saat transaksi. Pihak yang berhutang bebas 
meminta kepada pihak yang akan memberi hutang dan pihak 
yang memberi hutang bebas memberikan sejumlah yang 
kira-kira bisa diikhlaskannya. Kebebasan seperti ini relevan 

64  Syamsul Anwar, Hukum ..., 98.
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dengan kebebasan yang ditawarkan oleh hukum. Misalnya 
sebuah kaedah fiqhiyah klasik yang terus diperguankan 
sepanjang zaman dalam bidang hukum mu`amalah adalah 
sebagai berikut; 

الصل فى الشياء اإلباحة حتى يدل الد ليل على حتريها. 

Artinya :  Segala perkara itu dasarnya adalah boleh (mubah) 
selama belum ada dalil yang mengharamkannya.  

Sepintas dari kaedah ushul fiqh ini ditetapkan kebolehan 
melakukan suatu perbuatan dengan bara`atulashliyah 
(bebas menurut asalnya). Oleh karena itu, segala perbuatan 
yang ada kaitannya dengan praktik sosial atau mu`amalat 
menurut asalnya adalah diperbolehkan selama tidak ada 
dalil yang mengharamkan maupun memakruhkannya. 
Orang mukallaf bebas mengadakan perjanjian, perikatan 
atau transaksi kebendaan selama tidak ada dalil syara` 
yang melarang perbuatan tersebut.65Kebebasannya hanya 
sebatas dari syarat dan rukun yang terkandung dalam 
praktik mu`amalat itu. Begitu juga dengan kebolehan 
memilih barang yang dijadikan sebagai obyek perikatan 
didasarkan atas kebolehan yang terbatas. Dimana para 
pihak menentukan obyek perikatan sebatas hukum syara` 
yang terkandung di dalamnya. Hal itu, dimaksudkan 
untuk mewaspadai kebebasan-kebebasan di luar ketentuan 
syara` sehingga praktik-praktik sosial yang lazim 
dilakukan oleh masing-masing pihak dapat memperoleh 
kemaslahatannya.

65 Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan 
Hukum Fiqh Islam (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1986), 145. 
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Untuk mendapat kemaslahan dalam transaksi hutang 
yang telah dipraktekkan oleh masyarakat pedagang bakulan 
yang ada di Kecamatan Selaparang Kota Mataram itu maka 
para pihak tetap beratanggung jawab terhadap transaksi 
yang dilakukannya. Misalnya pihak yang berhutang 
bertanggungjawab dengan cara tetap merasa berkewajiban 
dalam menyelesaiakan atau membayar hutangnya kapan 
dan dimanapun sesuai kesepakatan. Sementara pihak 
yang memberikan hutang harus tetap mengingatkan 
pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Tetapi 
dalam aturan agama bagi pihak yang memberikan hutang 
dituntut untuk tidak terlalu mendesak dalam menuntut 
pihak yang berhutang dalam membayarkannya. Hal ini 
bisa terjadi bagi pihak yang berhutang mengerti dan tetap 
bertanggungjawab untuk membayar hutangnya. Dalam 
al-Qur`an Allah SWT menjelaskannya dalam Qs (2) al-
Baqarah ayat 2080, yaitu; 

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 
kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. 
dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih 
baik bagimu, jika kamu mengetahui.66

Menurut penjelasan ayat di atas setiap orang yang 
menghutangi dihimbau untuk tidak terlalu mendesak 
bagi yang berhutang. Bahkan kalau memungkinkan untuk 
disedekahkan itu merupakan perbuatan yang sangat mulia 
di hadapan Allah. Sebaliknya jika tidak disedekahkan maka 
hukumnya adalah tetap menjadi tanggungjawab yang 

66  Al-Qur`an dan Tarjamahnya (Depag RI: Lembaga Tashih al-
Qur`an, 2006).  
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berhutang namun penagihannya harus dilakukan dengan cara 
lembut dan ditunggu sampai ia lapang mengembalikannya. 
Namun jika pihak yang berhutang seperti yang terjadi pada 
pedagang bakulan yang ada di Kecamatan Selaparang tidak 
membayar hutangnya maka tetap berdosa bahkan disiksa 
dengan siksaan yang menghawatirkan. Bahkan dalam 
hadis orang mati syahid yang notabenenya wajib masuk 
sorga ternyata tetap disiksa dan tidak diampuni oleh Allah 
sebelum ia melunasi hutangnya. Rasulullah SAW bersabda, 
yaitu sebagai berikut; 

يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين

Artinaya:Diampuni semua dosa orang yang mati syahid 
kecuali dosa hutang piutang.67

Sedangkan hadis lain menjelaskan tentang dahsyatnya 
hutang piutang adalah penjelasan mengenai dosa-dosa 
hamba akan terampuni semuanya kecuali dosa hutang 
yang tidak dibayarkan. Hal ini dapat dicermati dalam hadis 
berikut ; 

ُث َعنمْ َرُسوِل اهللَِّ -صلى اهلل عليه  َعُه ُيَدِّ َعنمْ أَِبى َقتَاَدَة أَنَُّه مَسِ
َِهاَد ِفى َسِبيِل اهللَِّ َواإِليَاَن  وسلم- أَنَُّه َقاَم ِفيِهممْ َفَذَكَر َلُممْ » َأنَّ المْ
َأَرأَيمَْت ِإنمْ  يَا َرُسوَل اهللَِّ  َفَقاَل  َفَقاَم َرُجٌل  َماِل.  أَفمَْضُل اَلعمْ ِباهللَِّ 
اهللَِّ  َرُسوُل  َلُه  َفَقاَل  َخَطايَاَى  َعنِّى  ُتَكفَُّر  اهللَِّ  َسِبيِل  ِفى  ُقِتلمُْت 

67 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Sunannya 
dalam jili III nomor urut hadis ke 1502 no.1886 yang dimusnadkan dari 
abdullah bin amr bin ash. 
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َوأَنمَْت  ُقِتلمَْت ِفى َسِبيِل اهللَِّ  -صلى اهلل عليه وسلم- » نََعممْ ِإنمْ 
ِبٍر «. ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللَِّ -صلى اهلل  ُ ُمدمْ َصاِبٌر ُممَْتِسٌب ُمقمِْبٌل َغريمْ
عليه وسلم- » َكيمَْف ُقلمَْت «. َقاَل َأَرأَيمَْت ِإنمْ ُقِتلمُْت ِفى َسِبيِل اهللَِّ 
أَُتَكفَُّر َعنِّى َخَطايَاَى َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- » 
ِيَل  يمَْن َفِإنَّ ِجبمْ ِبٍر ِإالَّ الدَّ ُ ُمدمْ نََعممْ َوأَنمَْت َصاِبٌر ُممَْتِسٌب ُمقمِْبٌل َغريمْ

اَلُم َقاَل ىِل َذِلَك َعَليمِْه السَّ

Artinya: Dari Abu Qatadah bahwasannya Rasulullah 
pernah berdiri di tengah-tengah para sahabat, lalu Beliau 
mengingatkan mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman 
kepada-Nya adalah amalan yang paling afdhal. Kemudian 
berdirilah seorang sahabat, lalu bertanya, “Ya Rasulullah, 
bagaimana pendapatmu jika aku gugur di jalan Allah, 
apakah dosa-dosaku  kepadanya “Ya, jikaakan terhapus 
dariku?” Maka jawab Rasulullah  engkau gugur di jalan 
Allah dalam keadaan sabar mengharapkan pahala, maju 
pantang melarikan diri.” Kemudian Rasulullah bersabda: 
“Melainkan hutang, karena sesungguhnya Jibril ’alaihissalam 
menyampaikan hal itu kepadaku.”68

Dari penjelasan hadis di atas bahwa tiap perkara 
baik yang dikerjakan oleh manusia akan mendapatkan 
pahala yang berlipat ganda jika diiringi dengan niat yang 
ikhlas. Sebaliknya seluruh amal perbuatan buruk akan 
diampuni oleh Allah SWT. Seberat apapun dosa seseorang 

68 Hr. Muslim Jilid III hadis ke 1501 no: 1885, at-Tirmidzi 
IV/412 no:1712, dan an-nasa’i VI: 34 no.3157, dan di-shahih-kan oleh 
syaikh al-albani dalam Irwa-ul Ghalil no: 1197).
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akan diampuni oleh Allah SWT jika diimbangi dengan 
taubat kepada-Nya. Sedang semua dosan kecil dan besar 
juga diampuni oleh Allah SWT kecuali yang tersangkut 
dengan hutang. Artinya setiap kali berhutang mereka 
tidak mau membayar hutangnya sesuai kesepakatan. 
Begitulah yang terjadi di internal pedagang bakulan di 
Kecamatan Selaparang sehingga sudah jelas bahwa proses 
praktek hutang yang dilakukan itu nampak sesuai dengan 
kehendak hokum, namun disisi yang lain menjadi aktivitas 
yang tidak benar karena dapat merugikan pihak yang 
memberi hutang. Namun jika hutang yang bersangkutan 
diikhlaskannya maka hal itu dapat ditolerir, karena sebagian 
hutang dibayar dan sebagian tidak bisa dibayar oleh pihak 
yang berhutang.  

1. analisis Faktor yang Menyebabkan Praktek 
Hutang uang
Masyarakat pedagang bakulan yang berdomisli di 

Kecamatan Selaparang Kota Mataram adalah anggota 
masyarakat dari kalangan ibu-ibu yang memang memiliki 
semangat untuk mandiri, profesional, dan berkarir. 
Masing-masing mereka memiliki sejarah hidup dan status 
ekonomi yang berbeda-beda. Sebagian besar aktivitas ibu 
ibu tersebut sebagai ibu rumah tangga dan ada juga yang 
memang memiliki profesi sebagai dagang. Bagi ibu-ibu yang 
notabenenya sebagai ibu rumah tangga banyak menyisihkan 
sedikit waktunya untuk melakukan aktivias yang mereka 
anggap berpotensi untuk membantu kebutuhan rumah 
tangganya yang belum tercukupi. Misalnya aktivitas dagang 
bakulan yang dilakukan oleh Ibu Fatimah, Inaq Aminah, 
Inaq Wariyah, dan Ibu Rid. Mereka melakukan aktivias 
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tersebut atas dasar kebutuhan sehari-harinya relatif  tidak 
terpenuhi. 

Dalam melakukan usaha sebagai pedagang bakulan, 
masing-masing mereka menampakkan perbedaan dalam 
menjalani prosesnya. Ada yang memulainya atas dasar 
modal yang telah tersedia, ada dari hasil tabungan, dan 
ada juga yang berawal dari modal yang diperoleh atas 
dasar warisan dari orang tuannya.  Bahkan ada juga yang 
nekat berhutang kepada koperasi atau orang tertentu demi 
usaha bisa terlaksanakan. Semua ibu ibu yang menjalankan 
dagang bakulan merasakan kerugian karena tidak diawali 
oleh semangat yang betul-betul terjun dalam dunia usaha. 
Mereka hanya mencoba coba tanpa mempertimbangkan 
dampak dan akibat yang akan terjadi di kemudian 
hari. Mereka hanya termotivasi oleh kondisinya yang 
sesaat karena faktor kebutuhan sehari-hari yang tidak 
tercukupkan. 

Semangat ibu-ibu seperti ini, yaitu yang menampakkan 
sikap abisius dalam memenuhi kebutuhan hidup, setidaknya 
dapat menjawab statemen ulama yang menyatakan bahwa 
memenuhi kebutuhan hidup itu adalah hukumnya wajib. 
Misalnya statemen Imam Asyatibi yang menyatakan 
bahwa mencari kebutuhan dalam kehidupan adalah 
kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar oleh siapapun 
yang mau meneruskan kehidupannya di dunia. Hal itu 
harus dilakukan untuk memwujudkan konsep maqashid 
al-Syari`ah dalam kehidupan masing-masing keluarga. 
Nampaknya al-Syatibi menginginkan kemaslahatan 
juga sebagai tujuan akhirnya, dengan kata lain, seluruh 
kebutuhan individu manusia dari aktivitas ekonominya 
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mesti terpaut dengan kemaslahatan, umpamanya dalam 
bidang produksi, konsumsi, dan distribusi.  Aspek tersebut 
di samping sebagai kebutuhan yang menjadi tanggung 
jawab manusia juga sebagai obyek dalam mewujudkan  
maqashid al-Syari`ah. Hal ini dapat tercermin dari ulasan 
al-Syatibi, konsumsi dapat dikatagorikan ke dalam tiga 
katagori, yaitu pertama, konsumsi primer yang kerap kali 
diidentikkan dengan konsep dlaruriyyat (kebutuhan pokok) 
untuk terpeliharanya nafs ( jiwa) dari ancaman penyakit dan 
kematian, seperti makanan dan minuman. Kedua, konsumsi 
sekunder yang acap kali dikaitkan dengan teori hajjiyyat, 
yaitu kebutuhan pendukung dengan arti kata pengabaian 
terhadap aspek hajjiyyat, tidak sampai merusak keberadaan 
lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi 
manusia sebagai mukallaf dan merealisasikannya, seperti 
kebutuhan sandang (pakaian). Ketiga, konsep kebutuhan 
thertier yang sering direalisasikan dengan konsep tahsiniyyat, 
yaitu pendukung yang tingkatan keberadaannya di bawah 
kebutuhan sekunder. Di mana pengabaian terhadap aspek 
thertier (tahsiniyyat) ini membawa upaya pemeliharaan lima 
unsur pokok menjadi tidak sempurna,seperti konsumsi 
kebutuhan papan (makanan). Demikian juga al-Syatibi 
menjelaskan, bahwa aktivitas berproduksi dan distribusi 
tidak lepas dari konsep maqashid al-syari`ah dalam rangka 
terjaganya prinsip lima pokok yang telah  disebutkan  di 
atas.69

69 Sedemikian urgennya pemeliharaan lima unsur pokok 
tersebut al-Syatibi mampu mengilustrasikan komponen maqashid 
al-syari`ah  dalam konsep ekonomi. Di mana pengabaian terhadap 
kebutuhan primer tersebut dapat mengancam unsure jiwa melayang 
(mati), tetapi meninggakan kebutuhan sekunder dan thertier tidak 
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Ambisius dalam melaksanakan usaha tanpa didasarkan 
pada aturan dan manajemen yang baik maka usaha yang 
dimaksud pasti gagal. Sebaliknya jika usaha tersebut 
didasarkan pada aspek manajemen yang handal maka 
secara otomatis akan berhasil sesuai tujuan. Usaha apapun 
yang dikerjakan harus professional serta manajemen yang 
seirus karena Allah mencontohkan bahwa segala sesuatu di 
dunia ini bisa teratur dan bisa sejahtera dikarenakan Allah 
sebagai pengaturnya telah mengatur dengan manajemen 
yang sangat handal. Misalnya terdapat dalam al-Qur`an 
dengan menggunakan kata-kata tadbur.70 Masing masing 
ayat itu menggambarkan bahwa Allah dengan manajemen 
yang canggih dapat mengatur kehidupan, kematian, rizki, 
pendengaran, dan pengelihatan makhluknya. Belum 
lagi dengan penugasan para malaikat secara profesional 
menjadi bukti sejarah pentingnya manajemen dalam 
menata aktivitas di dunia. Dimana setiap malaikat yang 
diperintahnnya memiliki tugas yang berbeda-beda. Jika 
mengutus malaikat pencabut nyawa maka pekerjaannya 

sampai membuat nafs ( jiwa) terancam, dikarenakan masih ada alternatif  
lain untuk memenuhinya seperti kebutuhan pakaian, perumahan. Bila 
dikaji sebagai suatu kebutuhan pakaian dan perumahan, memang dapat 
mendukung jiwa manusia, namun jika ditiadakan maka hal itu tidak 
sampai mengancam jiwa manusia menjadi mati.Sebagai alternatif  untuk 
memenuhi kebutuhan penunjang ini bisa saja menyewa, meminjam, dan 
membeli yang leibih murah harganya. Lihat al-Syatibi, al-Muwafaqat…, 
juz II,  8. Bandingkan dengan Ali Hasballah, Ushul al-Tasyri` al-Islam 
(Mesir : Dar al-Ma`arif, 1976), 297.     

70 Dalam al-Qur`an disebutkan dalam enam ayat. Salah satunya 
dalam Qs., Yunus (10) : 3. Lihat Munir Al-Ba’labaki, al-Murad al-Muyassar 
(Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayin, 1979), 290.  Bandingkan dengan Zadihu 
Faiz Allah al-Husni, Fath al-Rahman, Li-Thalib Ayat al-Qur`an (Ttp: 
Maktabah Dailan, t.th.), 145.  
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hanya mencabut nyawa sampai akhirat nanti. Karena itu 
apaun yang dilakukan manusia harus dilakukan dengan 
manajemen yang handal seperti ungkapan Sayidina Ali 
“suatu organisasi yang tidak dilakukan dengan teratur atau 
manajemen yang handal maka dipastikan akan terkalahkan 
dengan organisasi kejahatan yang teratur (manajemen yang 
handal)”.71

Dari penjelasan di atas sangat jelas setiap pengusaha 
seperti pedagang bakulan di Kecamatan Selaparang sangat 
dilarang melakukan usaha dengan cara program coba-coba 
tanpa ada persyaratan yang handal seperti manajemen dan 
modal motovasi yang kuat terkait dengan usaha bisnis. 
Karena jika tidak demikian khawatir bisnis tersebut menjadi 
kandas di tengah jalan, tetapi tidak menutup kemungkinan 
ada yang bisa berjalan namun pengusaha tersebut 
menemukan masalah-masalah yang sejak sebelumnya 
tidak pernah diprediksikan seperti kerugian, terlilit hutang, 
tidak tahan dengan persaingan.Misalnya kerugian internal, 
dimana harga penjualan itu lebih rendah dari modal yang 
telah digunakan.Misalnya modal jualan bakso cilok dalam 
sehari 350.000 dan diperkirakan hasil penjualannya sekitar 
400.000 tetapi harga penjualan yang diperoleh menjadi 
290.

Selanjutnya kalau problem model ini akan terus 
terjadi pada diri pedagang seperti yang terjadi di internal 
pedagang bakulan di Kecamatan Selaparang Kota Mataram, 
maka sudah dapat dipastikan akan berhutang lagi untuk 
menombok modal yang sudah berjalan. Dengan demikian, 

71 Lihat Qamus al-Mahfuzat, terj., Fuad Saifuddin Nur ( Jakarta: 
PT. Rene Asia Publika, 2011), 282. 
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aktivitas hutang secara terus menerus yang terjadi bukan 
karena potensi pedagang bakulan tersebut ingin terus 
berhutang namun tidak lebih dari perasaan tertekan mereka 
ketika mengalami kegagalan usaha. Artinya ada gejala stress 
dalam sikap mereka karena terus-menerus dilanda dengan 
kerugian sehingga terus menererus mengangkat hutang.  
Artinya benar menurut Hans Selye bahwa stress merupakan 
respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap 
tuntutan atau beban atasnya. Berdasarkan pengertian 
tersebut dapat dikatakan stress apabila seseorang 
mengalami beban atau tugas yang berat tetapi orang 
tersebut tidak dapat mengatasi tugas yangdibebankan 
itu, maka tubuh akan berespon dengan tidak mampu 
terhadap tugastersebut, sehingga orang tersebut dapat 
mengalami stress,Sehingga dapat menyebabkan perasaan 
negatif  atau yang berlawanandengan apa yang diinginkan 
atau mengancam kesejahteraan emosional. Stress dapat 
menggangu cara seseorang dalam menyerap realitas, 
menyelesaikan masalah, berfikir secara umum dan hubungan 
seseorang dan rasa memiliki. Terjadinya stress dapat disebabkan 
oleh sesuatu yang dinamakan stressor dan nstressor atau 
stimuli yang mengawali atau mencetuskan perubahan.72

Bentuk stress para pedagang bakulan di Kecamatan 
Selaparang itu melakukan usaha dagang dengan berbagai 
jenis objek jualan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan 
rasa kekecewaannya yang telah rugi sebelumnya. Alasan 

72  Siswanto Kesehatan Mental, Konsep Cakupan dan Perkembangan 
(Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2007). Cavanaugh, M. A. «An Empirical 
Examination of  Self-Reported Work Stress Among U.S. Managers», Journal 
of  Applied Psychology, hal. 65-74 2. Definition and Conceptualization of  
Stress in Organizations, Thousand Oaks: Sage, 2002, hal. 189.
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yang lazim dari aktivitas jualan yang mereka lakukan 
semata-mata ingin mendapat hutang dari orang lain 
bahkan tidak segan-segan dijadikan sebagai alasan jaminan 
agar mendapatkan kepercayaan dan pada ujungnya bisa 
berhutang lagi melalui koperasi dan orang-orang tertentu. 
Padahal hutang uang berikutnya belum tentu bisa menutupi 
hutang-hutang sebelumnya sehingga aktivitas yang terus 
menerus mengangkat hutang setidaknya menjadi sumber 
munculnya stress mereka. Dalam kondisi ini juga bisa saja 
akibat dari konflik peran dalam keluarga,73 karena disamping 
sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa terpenuhi 
kebutuhan sehari-hari dalam keluarga maka mereka harus 
banting tulang untuk mencari kegiatan sampingan.   Namun 
karena usaha yang dilakukan bukannya bertambah baik 
status ekonomi mereka malah mencidrai keamanan dan 
kesejahteraan keluarga.Dengan demikian, sangat wajar 
kalau kemudian memunculkan dasar terjadinya stress, yaitu 
pengembangan karir.Maksudnya bukan memperbaiki karir 
dari pihak pedagang bakulan tetapi pengembangannya itu 
mengarah terhadap yang negatif, yaitu karir yang tidak 
bisa menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan sehingga 
dalam teori psikologi disebut dengan karir yang tidak 
terlaksana.74 

73 Cavanaugh, M. A. «An Empirical Examination of  Self-Reported 
Work Stress Among U.S. Managers», Journal of  Applied Psychology, hal. 65-
742. Definition and Conceptualization of  Stress in Organizations, Thousand 
Oaks: Sage, 2002, hal. 189.

74 Ibid, 190.



Z a i n u d d i n  M a n s y u r

138

2. analisis terhadap Impilkasi sosial dari Hutang 
uang 
Semua aktifitas atau profesi yang ditekuni oleh 

masing-masing orang adalah berbeda.Ibarat sebuah fitrah 
bahkan sekenario Allah dalam menugaskan manusia di 
muka bumi ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
mereka.Masing-masing profesi memiliki keterkaitan antara 
satu dengan lainnya. Orang yang memiliki uang tidak 
selamanya akan hidup dengan uang melainkan ia harus 
mencari orang yang memang bisa diajak kompromi untuk 
dapat memenuhi kebutuhannya dalam hal ini orang yang 
memiliki barang yang dibutuhkan. Sebaliknya jika orang 
memiliki barang juga tidak semestinya ia bergelimang 
dengan barang namun dapat dipastikan adanya kebutuhan 
lain yang harus dipenuhi orang lain yang memang 
dimilikinya, misalnya berjualan. Profesi ini muncul karena 
didasarkan pada kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa 
terpenuhi oleh yang bersangkutan.Namun aktivitas yang 
dilakukan oleh penjual tersebut sangat terbuka dengan 
kekurangan-kekurangan meskipun telah dilakukan dengan 
sesempurna mungkin.Artinya aktivitas bisnis seperti yang 
dilakukan oleh masyarakat pedagang bakulan di Kecamatan 
Selaparang meskipun telah dipersiapkan dengan matang, 
namun tidak menutup kemungkinan terjadinya cobaaan 
atau rintangan dalam prosesnya. Apalagi kalau usaha bisnis 
tersebut tidak dipertimbangkan dengan matang maka 
kerugian dan kegagalan akan menanti. 

Sangat mustahil kalau usaha bisnis yang tidak 
didasarkan pada manajemen yang handal memberikan 
keberuntungan bagi pihak yang menekuninya.
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Misalnya masing-masing keluarga dari kebanyakan 
yang mempraktekkan hutang uang secara beruntun itu 
berimplikasi terhadap status hubungan keluarga.Di antara 
keluarga itu, ada yang bercerai, ada yang hampir bercerai, 
dan ada juga yang keharmonisannya tidak terjamin.Dalam 
tradisi fiqh sangat dimungkinkan terjadinya perpisahan 
yang abadi antara kedua belah pihak.Bagaimana tidak setiap 
ibu-ibu yang berjualan bakulan rata-rata tidak diketahui 
oleh para suaminya.Tetapi giliran meminjam uang atau 
berhutang, para suami mereka tidak boleh diketahui.Sikap 
ibu pedagang bakulan di sini telah melanggar peraturan 
berkeluarga menurut hukum Islam yang sesungguhnya. 
Karena menurut Islam suami istri ibarat sebuah bangunan 
utuh yang satu dengan lain saling memperkuat, jika salah 
satu melakukan penyelewengan maka yang tanggung 
konsekuensinya tentu mereka berdua. Terutama yang 
diberikan tanggungjawab besar adalah pihak suami.
Apapun yang menjadi aktivitas istri harus sepenuhnya 
diketahui oleh suaminya terlepas aktvitas itu baik atau 
buruk. Apalagi aktivitas tersebut menjurus terhadap hal-hal 
yang bersifat akan merusak status hubungan kekeluargaan 
maka tanggungjawab ini tidak boleh ditawar-tawar oleh 
sang suami. Allah dalam al-Qur`an jauh-jauh sebelumnya 
telah memberikan gambaran bahwa suami sebagai kepala 
keluarga wajib menjaga istri, anak, dan keluarganya agar 
terhindar dari neraka dunia mauapun neraka akhirat, 
seperti firman-Nya dalam surat at-Tahrim (66) ayat 6 
sebagai berikut;

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 
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adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.75

Besarnya tanggung jawab yang dibebankan 
terhadap pemimpin rumah tangga di hadapan Allah 
pada hari perhitunganadalah sangat jelas akan dimintai 
pertanggungjawabannya. Rasulullah Shallallahu alaihi 
wa sallam bersabda, yang artinya ”Sesungguhnya Allah 
Ta`ala akan meminta pertanggung jawaban kepada setiap 
pemimpin atas apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaga 
kepemimpinannya atau melalaikannya,76 sehingga seorang 
laki-laki ditanya tentang anggota keluarganya. Selain itu, 
Rasulullah juga menegaskan dalam hadis lain yang berbunyi 
”Lima hal yang barangsiapa mengerjakan salah satu 
daripadanya maka ia akan mendapat jaminan dari Allah, 
yaitu : orang yang menjenguk orang sakit, orang yang pergi 
berperang, atau orang yang masuk kepada pemimpinnya 
dengan maksud menegurnya atau mengingatkannya, atau 
ia duduk di rumahnya sehingga orang-orang selamat dari 
(ganggguan)nya dan ia selamat dari (gangguan) mereka.77

75  Depag RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya ( Jakarta: Lembaga 
Pentashuh al-Qur`an, 2006). 

76 Hadits Hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa dalam Isyratun 
Nisaa, hadits no 292 dan Ibnu Hibban dari Anas dalam Shahihul Jami, 
no.1775; As-Silsilah Ash- Shahihah no.1636.

77 Hadits riwayat Ahmad (5/241) Keselamatan seseorang 
dalam fitnah yaitu ia senantiasa mendiami rumahnya. Hadits Hasan, 
diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus dari Abu Musa; 
terdapat dalam Shahihul jami no.3543, dan lafazh dalam Sunan oleh Ibnu 
Abi ˜Ashim, no.1021.
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Implikasi sosial seperti terjadinya perceraian antara 
pasangan H. Asmuni dan Inaq Aminah danada juga 
keluarga lain yang semakin hari semakin tidak harmonis 
sehingga mengundang kekhawatiran terjadi sengketa 
rumah tangga secara terus menerus. Padahakekatnya 
sengketa rumah tangga merupakan problema yang terjadi 
dalam rumah tangga disebabkan karena hak dan kewajiban 
dari masing-masing anggota keluarga tidak dipenuhi secara 
normal. Namun problema yang dimaksud tidak didasarkan 
atas unsur kesengajaan, semisal suami dengan sengaja 
meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah baik 
nafkah yang bersifat zahir maupun batin. Padahal patut 
diakui kejadian-kejadian yang mengarah pada sengketa 
merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam 
keluarga, agar tujuan dari ikatan pernikahan tersebut dapat 
tercapai. Karena perkawinan pada hakekatnya tidak saja 
dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari`at 
Allah agar memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, tetapi 
juga merupakan sebuah kontrak perdata yang menimbulkan 
hak dan kewajiban antara suami dan istri.78 Adapun hak 
dan kewajiban dimaksud seperti yang telah diformulasikan 
secara umum dalam pasal 30 Undang Undang Perkawinan 
pasal 30 yang menyatakan “ suami istri memikul kewajiban 
yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi 
sendi dasar dari susunan masyarakat.79 Selain itu, pasal 
77 ayat (1) KHI berbunyi: suami istri memikul kewajiban 
yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, 

78 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata islam 
di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dai Fiqh dan UU No. 
1/1974 sampai KHI ( Jakarta: Kencana, 2004), 180.

79 Undang Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 30.
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mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi susunan 
masyarakat.80 Kedua penjelasan peraturan kewajiban istri 
dan suami di atas sangat relevan dengan Firman Allah surat 
ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi; 

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.81

Terjadinya perceraian, putusnya hubungan keke-
luarga an, saling bunuh membunuh, gugat menggugat 
tentang harta kekayaan adalah bagian dari sederet 
persoalan yang tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dari 
masing-masing anggota rumah tangga. Semua sengketa 
rumah tangga tersebut pada ujung-ujungnya berakhir 
dengan putusnya perkawinan atau bercerai. Karena salah 
satu tujuan terjadinya sengketa adalah memisahkan 
suami dan istri dari ikatan perkawinan. Semua ini akan 
berdampak pada putusnya hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak. Padahal dalam rumah tangga dituntut untuk 
mengimplementasikan seluruh hak dan kewajiban masing-
masing agar dapat meminimalisir sengekta-sengketa yang 
akan terjadi di belakangan hari. Jauh-jauh sebelumnya agama 
telah memerintahkan penganutnya untuk melaksanakan 
berbagai aktivitas yang dapat mendatangkan kebahagiaan 

80  Impress no. 1 th. 1991, Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Karya 
Anda, 1996).

81 Depag Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Tarjemahnya ( Jakarta: 
Pustaka al-Kautsar, 2006). 
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dunia dan akhirat. Menikah diharapkan akan mengahdirkan 
kesejahteraan, kedamaian, keamanan seperti yang dilansir 
dalam kitab al-Quran sebagaimana yang difirmankan Oleh 
Allah SWT, yaitu;

Allah berfirman: Dan kawinkanlah orang-orang yang 
sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak 
(kawin) dan hambahamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah 
Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.82

Untuk memperjelas firman Allah di atas dapat dicermati 
dari Sabda Rasulullah yang berawal dari kegelisahan beliau 
dalam menapaki rumah tangganya, sehingga memilih dan 
memilah pendamping hidup harus betul-betul ektra ketat 
agar di kemudian hari keluarga menjadi sakinah mawaddah, 
dan rahmah. Misalnya himbauan Rasulullah hendaknya 
seseorang laki-laki  memilih isteri shalihah dengan syarat-
syarat sebagai berikut: wanita itu dinikahi karena empat 
hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. 
Maka hendaknya engkau utamakan wanita yang memiliki 
agama, ( jika tidak) niscaya kedua tanganmu akan berdebu 
(miskin, merana).83

82 Depag RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya ( Jakarta: Lembaga 
Pentashih al-Qur`an, 2006).

83 Hadits riwayat Al-Bukhari, lihat Fathul Bari, 9/132.Dunia 
semuanya adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia 
adalah wanita shalihah. Hadits riwayat Muslim (1468), cet. Abdul Baqi; 
dan riwayat An-Nasa dari Ibnu Amr, Shahihul Jami, hadits no.3407 
Hendaklah salah seorang dari kamu memiliki hati yang bersyukur, lisan 
yang selalu dzikir dan isteri beriman yang menolongnya dalam persoalan 
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Begitu bijak dan adil tunutuan agama dalam membina 
rumah tangga. Pra pernikahan dihimbau untuk mencari 
pasangan yang tidak hanya serasi dari sisi fisik zahiriyah 
namun secara lahiriah atau batiniah juga menjadi pilihan 
yang wajib diperhatikan. Dalam tahap proses diajarkan 
selalu menjaga romntisisme dan keharmonisan serta harus 
dihiasi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT. 
Sedangkan pasca pernikahan diharapkan keluarga yang 
telah menghiasi kehidupannya dengan penuh ketaatan 
kepada Allah menjadi keluarga bahagia dunai dan akhirat. 
Mustahil sebuah agama akan mencelakakan pemeluknya 
ke jurang kehancuran dan kehinaan. Agama menghendaki 
semua aktivitas manusia apapun bentuknya terutama 
aktivitas kemu`amalahan seperti mejalin keharmonisan 
harus didasarkan pada nilai-nilai agama. 

Selain itu, implikasi sosial yang terjadi berupa tidak 
ada kepercayaan lagi kepada pedagang-pedagang bakulan 
tersebut dari masyarakat. Bahkan akan memicu terjadi 
permusuhan pada ujung-ujungnya terjadi disintegrasi sosial. 
Pihak pedagang bakulan yang dimaksud sudah tidak lagi 
mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari masyarakat. 
Perubahan hubungan sosial mereka retak karena pihak 
yang memberi hutang merasa sangat dirugikan. Hal 
ini sangat relevan dengan teori perubahan sosial yang 
dikumandangkan oleh Arnold Toynbee yang menekankan 
pada aspek prilaku seseorang akan menyebabkan terjadinya 
perubahan social. Lebih jauh ia  menyatakan bahwa setiap 
masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. 

akhirat. Hadits riwayat Ahmad (5/282), At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari 
Tsauban, Shahihul Jami, hadits no. 5231.
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Ada perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang 
luas, serta ada pula perubahan yang lambat dan perubahan 
yang cepat. Perubahan ini disebut perubahan sosial84, yaitu 
segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 
di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem 
sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, 
dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok 
dalam masyarakat.85 Hal itu diperkuat dari perubahan 
social perspektif  Ibnu Khaldun, yaitu Khaldun (1332-1406 
merupakan seorang sarjana Arab asal Tunisa). Ia melihat 
keteraturan lingkaran kehidupan peradaban, menyerupai 
lingkaran kehidupan organisme: tumbuh-dewasa-uzur. 
Rentang waktu lingkaran kehidupan rezim politik kurang 
lebih sama yakni sekitar seratus tahun atau selama tiga 
generasi. Ada lingkaran perubahan tingkatan sosial 
atau solidaritas kelompok dalam kehidupan sehari-hari. 
Perubahanya melaui tiga tahap, pertama ada solidaritas 
sangat kuat yang ditimbulkan oleh kekerasan kondisi 
kehidupan nomaden di gurun pasir. Kedua, munculnya kultur 
kehidupan menetap dilokasi tertentu dan meningkatnya 
kemakmuran memperburuk ikatan kelompok dan 

84 Perubahan sosial dan perubahan  kebudayaan merupakan dua 
sisi mata uang  yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini senada dengan stetman 
yang dilontarkan oleh Nanang Martono seorang Sosiolog Indoneisa.
Ia menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan dari 
kebudayaan begitu juga sebaliknya. Terjadinya perubahan sosial dalam 
masyarakat karena memiliki kebudayaan yang mengakar. Begitu juga 
kebudayaan tidak akan pernah ada kalau tidak ada masyarakat. Lihat 
Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif  Klasik, Modern, 
Posmodern, dan Poskolonial (Bandung: Aditya Utama, 2007), 12.

85 Pioter Sztomka, The Sociology of  Social Change (UK: Blawell 
Publishers, 1994).  
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memperlemah solidaritas. Ketiga, ini menyebabkan 
hancurnya ikatan sosial, membubarkan kelompok, lalu 
diikuti oleh kristalisasi kelompok berdasarkan ikatan 
sosial baru.  Artinya bubarnya hubungan pertemanan 
dan persahabatan bahkan hubungan kekeluargaan yang 
rukun menjadi sebuah perwujuan dan berlakunya teori 
Ibnu Khaldun pada implikasi sosial praktek hutang yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pedagang bakulan 
yang ada di Kecamatan Selaparang Kota Mataram.[]  
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BAB IV

KEARIFAN SOSIAL DALAM TRANSAKSI 
GAJI BURUH ANTARA MAJIKAN DAN 

BURUH

a. Pemberian Gaji Buruh dalam Masyarakat 
Kecamatan selaparang

Tidak salah kalau dalam sebuah kampung, 
kelurahan, Desa yang tersebar di masing-

masing Kecamatan di pulau Lombok memiliki adat atau 
tradisi yang berbeda-beda. Alasannya karena tidak sedikit 
terkontaminasi oleh semangat yang terkandung dalam 
sebuah pepatah sasak yang menyatakan “lain gubug lain 
jaje” yang artinya lain Kampung lain caranya. Pepatah 
ini cukup membius masyarakat Sasak yang berada di 
Kecamatan Selaparang dalam menyikapi  berbagai bidang 
kehidupannya. Termasuk dalam teknis pemberian gaji oleh 
pemborong bangunan, petani kuat terhadap gaji buruhnya. 
Berikut akan dijelaskan secara berurutan teknis pemberian 
gaji buruh oleh para pemborong bangunan di Kecamatan 
Selaparang.    
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1. Model Pemberian Gaji Buruh
Setiap pencaharian dapat memperoleh keberkahan 

dari Allah SWT bila dilalui dengan cara-cara yang tidak 
menyimpang dari aturan-aturan keagamaan. Buruh 
merupakan salah satu pencaharian yang mengandalakan 
tenaga untuk mendapatkan bekal penyambung hidup bagi 
pelakunya di bumi. Bekal yang dimaksud adalah gaji yang 
diperoleh setelah melaksanakan tugas dan kewajiban di 
mana saja mereka bekerja. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwa 
model pemberian gaji bagi para buruh di Kecamatan 
Selaparang sangat bervariasi tergantung dari hasil 
perjanjiannya dengan pihak pemborong. Selain itu ada juga 
yang mengukur lewat model dan bentuk pekerjaan yang 
diberikan. Jika perjanjian dan bentuk pekerjaan itu lebih 
mengarah pada model pemberian gaji maka itulah yang 
menjadi tolok ukur sampai selesai pekerjaan. 

Adapun model pemberian gaji bagi para kaum buruh 
di Kecamatan Selaparang adalah dikatagorikan menjadi dua 
bagian. Pertama gaji tetap, yaitu gaji yang diperoleh para 
buruh yang telah disepakati pada saat pengerjaan pekerjaan 
akan berlangsung. Kedua gaji bonus, yaitu kelebihan dari 
gaji tetap yang diberikan oleh pemborong kepada buruh 
dikarenakan adanya pekerjaan yang dianggap lebih dari 
batas pekerjaan yang telah disepakati. Ketiga, gaji THR, 
yaitu sejumlah gaji yang diberikan atas dasar keperihatinan 
para pemborong terhadap buruhnya di saat menjelang hari 
raya. 

Ketiga model pemberian gaji tersebut dapat 
direalisasikan dengan dua cara secara garis besarnya. 
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Pertama dengan cara harian, yaitu gaji yang diberikan 
kepada buruh sesuai dengan jumlah hari bekerjanya. 
Artinya jika para kaum buruh tidak bekerja dalam sehari 
maka gajipun tidak dapat dibayar. Berbeda dengan gaji 
borongan yang menitikkberatkan pemberian gaji setelah 
selesainya pengerjaan kontrak pekerjaan. Pemberian gaji 
dengan teknis ini tidak terikat oleh sejumlah hari bekerja 
para buruh. Tetapi lebih pada ukuran selesai tidaknya 
pekerjaan oleh seorang buruh sesuai dengan kesepakatan. 
Selain itu, ada juga gaji buruh dengan model sewaktu-
waktu, yaitu pemberian gaji sesuai dengan kebutuhan 
mendesak oleh pemborong kepada buruh. Artinya sebelum 
pekerjaan selesai biasanya para buruh meminta langsung 
kepada pemborong tentang upah mereka. Hal ini tidak 
menjadi masalah asalkan antara pemborong dan buruh 
bersangkutan telah sepakat untuk adanya pemotongan di 
saat penerimaan gaji secara bersama-sama.       

2. Waktu Pemberian Gaji Kepada Buruh
Pembayaran gaji bagi buruh bangunan di Kecamatan 

Selaparang tidak jauh berbeda dengan buruh-buruh lain di 
luar.Masalahnya waktu pemberian gaji ini sangat terkait 
dengan kesepakatan bersama antara pemborong dengan 
buruhnya.Tetapi kesepakatan ini bisa saja lentur di tengah 
jalan jika proyek yang diborong oleh pemborong mengalami 
kegagalan.Tetapi khusus untuk penentuan waktu untuk 
gaji buruh biasanya mengikuti teknis yang berkembang 
secara nasional.

Terdapat dua katagori pemberian gaji buruh oleh 
pemborong bangunan di Kecamatan Selaparang.Pertama 



Z a i n u d d i n  M a n s y u r

150

diberikan setiap sekali seminggu, tepatnya setiap hari Sabtu 
dengan syarat bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada 
buruh itu dilakukan dengan hitungan harian dan dimulai 
waktu bekerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu. 
Sementara hari ahad diprioritaskan untuk istirahat total 
untuk mengumpulkan tenaga yang akan diberdayakan 
pada hari berikutnya. Ada juga yang dibayarkan gajinya 
oleh pemborong pada hari Kamis   dengan ketentuan 
mulai kerja dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis.
Ketentuan pertama didasarkan pada waktu liburnya.Bagi 
para buruh yang libur pada hari Minggu maka pemberian 
gajinya harus pada hari Sabtu.Sementara bagi buruh yang 
menetapkan libur pada hari Jum`at maka pembayaran 
gajinya disesuaikan, yaitu jatuh pada hari Kamis.

Kedua, ada juga pembayaran gaji yang dilakukan oleh 
pemborong bangunan itu dengan cara borongan. Dimana 
pihak pembrong dengan buruh telah menyepakati bahwa 
pemberian gaji harus dilakukan dengan memperhatikan 
waktu selesainya pekerjaan.Ketentuan ini tidak terikat 
oleh waktu yang penting pekerjaan telah selesai maka 
pembayaran gaji wajib dikeluarkan oleh pemborong.
Pembayaran gaji model ini sangat selektif  dilakukan oleh 
pihak pemborong karena dialah yang bertanggungjawab 
kepada pemilik proyek bangunan.Karena itu, tidak heran 
kalau setiap pemborong menurunkan pengawasnya untuk 
menyeleksi sejauhmana persyaratan yang diperjanjian 
kepada buruh telah dilaksanakan.Jika syarat dan kreteria 
yang telah disepakati bersama tuntas maka pekerjaan 
tersebut bisa dianggap tuntas dan berhak bagi buruh 
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untuk menagih gajinya jika belum terbayarkan kepada 
pemborong.

Ada perbedaan mendasar antara dua waktu pemberian 
gaji seperti yang telah disebutkan di muka.Tetapi di satu sisi 
sama-sama mengandung beban resiko yang cukup berat.
Model pertama terkesan bagi pemborong bahwa yang 
dibayar bukan semata-mata tenaga buruh yang bekerja 
tetapi hanya membayar waktu.Hal ini terbukti dari kondisi 
buruh bangunan yang kurang rajin dan malas.Begitu juga 
dengan pembayaran model gaji kedua, yaitu selalu terkesan 
bahwa pihak buruh bekerja asal jadi tanpa harus melihat 
kualitas hasil.Tetapi model tukang yang seperti ini lazim 
tidak lagi mendaptkan proyek di masa-masa mendatang.

3. nominal Gaji Buruh dalam Masyarakat 
Pembayaran gaji bagi setiap buruh baik sebagai 

kuli bangunan, kuli pertanian, pelayan toko biasanya 
menggunakan setandar Upah Minimum Regional (UMR). 
Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Selaparang bahwa 
pembayran gaji buruh lazim diukur sesuai standar UMR 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun 
pemberian gaji model seperti ini dianggap sebagai standar 
maksimal yang terkadang dianggap oleh para pemborong 
bangunan terlalu tinggi. Karena saat ini standar maksimal 
gaji para buruh adalah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) 
perhari. Itupun kalau pembayarannya dihitung model 
pekerjaan harian. Tetapi kalau dihitung harian namun 
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pembayarannya setiap bulan maka setiap buruh rata-rata 
menerima bayaran gaji sebesar + satu jutaan.1

Ada juga nominal pembayaran gaji buruh disesuaikan 
dengan kesepakatan antara kedua belah pihak seperti yang 
dialami oleh Muhammad Khatib sebagai buruh dan Amsyiah 
sebagai Pemborong. Biasanya penentuan nominalnya 
terjadi proses tawar menawar.2 Pihak pemobrong lazim 
menanyakan jumlah yang harus dibayarkan kepada 
buruh. Sektika itu buruh memberikan jawaban dengan 
memberikan bayangan gaji yang diperoleh ketika bekerja 
di dekat atau jauh. Jika dekat biasanya jumlah yang 
diberikan oleh pihak pemborong untuk saat ini adalah 
65.000. Sementara kalau proyek pekerjaan itu berada di 
tempat yang jauh dan membutuhkan biaya maka pihak 
buruh menawar Rp.70.000,-. Tawaran tersebut ditanggapi 
oleh bapak Amsiah.3 Bagiamana kalau saya bayar 37.000. 
Kalau Muhammad Khatib mengiyakannya maka proyek 
tersebut dijalankan sampai selesai. 

Sementara itu, terdapat juga penentuan nominal gaji 
buruh didasarkan atas alasan kekeluargaan seperti yang 
telah dipraktekkan oleh dua orang memiliki hubungan 
keluarga (misanan), yaitu Bapak Mayadi (pemborong) dan 
Angkasah (tukang). Artinya jika pihak pemborong dan 
buruh ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan maka 

1 Wawancara dengan salah satu pemborong bangunan, tanggal 
15 September 2017.

2 Wawancara dengan Muhammad Khatib, tanggal 20 September 
2017.

3 Wawancara dengan Amsiah Pemborong bangunan asal 
Kelurahan Monjok Barat, tanggal 30 September 2012.
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penentuan nominal gaji buruh bisa saja jauh lebih rendah 
dari ketetapan gaji menurut standar UMR dan alasan jauh 
dekat seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu setiap 
hari terhitung Rp. 60.000,-. Tetapi gaji tersebut merupakan 
gaji bersih. Karena seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung 
pemborong seperti makan, siang, minum es, kopi, dan lain-
lain. Dengan demikian, jika diperhitungkan secara matang 
maka pembayaran  sejumlah gaji secara kekeluargaan itu 
jauh lebih besar dari standar UMR tersebut.4 Karenanya 
tidak sedikit para pemborong yang mempekerjakan 
keluarganya sebagai buruhnya diperlakukan sama seperti 
orang lain. Bahkan ada juga di antara pemborong dan buruh 
menyatakan bahwa keluarga terjadi karena ada hubungan 
darah saja bukan didasarkan atas hubungan saling tolong 
menolong namun jika berbicara ranah pekerjaan harus 
dipilah semuanya. Hal ini terjadi ketika pemborong 
bangunan Saudara Hanapi dengan adiknya sendiri sebagai 
buruhnya, yaitu saudara Sabri.5

Selain itu, ada juga pemberian nominal gaji buruh 
dengan semena-mena tanpa harus mencermati standar 
seperti yang telah digambarkan di muka. Hal ini terjadi 
bagi seorang pemborong bangunan yang diserahkan 
sepenuhnya oleh pemilik rumah tentang sejumlah gaji 
buruh. Hal ini terjadi bagi masyarakat yang belum 
memiliki rumah namun bekerja di luar negeri seperti di 
Malaysia, Korea, Taiwan, Jepang, dan lain-lain. Artinya 

4 Wawancara dengan Mayadi dan Angkasah sebagai pemborong 
dan buruh asal Kelurahan Monjok, tanggal 13 Oktober 2017.

5 Wawancara dengan Hanafi dan Sabri pemborong dan buruh 
asal Kelurahan Monjok, tanggal 20 Oktober 2017.
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pihak pemilik rumah memberikan hak penuh kepada 
pemborong untuk mengelola keuangan, yang terpenting 
nota disimpan dengan baik sebagai salah satu bukti yang 
ditunjukkan kepada pemilik rumah ketika kembali ke 
Kecamatan Selaparang. Seperti yang telah dipraktekkan 
Bapak Mukarram sebagai seorang pemborong dan saudara 
Ramdhan sebagai buruhnya. Saudara Mukarram sering 
memberikan upah kepada buruhnya Ramadhan tidak 
sesuai dengan nota yang akan diserahkan kepada pemilik 
rumah.6 Artinya jika membayar upah buruh Rp.65.000,- 
per hari maka dicatat dalam nota sejumlah Rp.85.000,-. 
Hal ini terjadi pada tahun 2016 lalu di Kelurahan Monjok 
Kecamatan Selaparang. Pekerjaan semacam ini tidak lagi ia 
kerjakan di samping karena diketahui oleh pemilik rumah 
yang bersangkutan dan ingin untuk bertaubat serta tidak 
mengulanginya kembali seperti sedia kalanya.                 

Selanjutnya, terdapat juga pembayaran gaji dilakukan 
dengan sejumlah barang yang diperjanjian oleh pihak 
pemborong kepada buruhnya. Seperti yang dialami oleh 
Bapak H. Sauki kepada Bapak Pa`an. H. Sauki berjanji akan 
memberikan genteng bongkaran yang telah dibongkar 
Bapak Pa`an jika pekerjaannya telah selesai. Penetapan upah 
dengan cara ini pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh 
kedua belah pihak secara matang. Semuanya bisa berjalan 
karena kedua belah pihak merasa saling menguntungkan.7 
Artinya H. Sauki telah merinci gaji Bapak Pa`an sehingga 

6 Wawancara dengan Mukarram dan Ramdhan pemborong dan 
buruh bangunan asal Kelurahan Monjok, tanggal 25 Oktober 201j.

7 Wawancara dengan H. Sauki dan Pa`an, yaitu pemborong dan 
buruh bangunan, tanggal 30 Oktober 2017.
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kalau dikalkulasi sama persis dengan sejumlah harga 
genteng yang akan diberikannya. Begitu juga dengan 
Bapak Pa`an merasa beruntung. Karena kalau membeli 
genteng tidak akan dapat sejumlah genteng yang diberikan 
jika digaji dengan menggunakan uang. 

Nominal pemebayaran gaji berbeda dengan 
pembayaran berikut ini. Dimana nominalnya tidak 
ditentukan oleh masing-masing pihak. Tetapi ditentukan 
oleh adat kebiasaan yang berlaku. Hal ini terjadi di 
antara H. L. Darmawi -guru ngaji- dan Muahammad 
Saleh   sebagai muridnya.8 Sedikit banyak yang diberikan 
oleh pihak pemborong tidak menjadi masalah. Justru 
pihak buruh merasa tidak enak kalau diberikan gaji. 
Dengan demikian, tidak sedikit kaum pemborong kadang 
proyeknya dikerjakan secara gotong royong di Kecamatan 
Selaparang.   

4. Perilaku Pemborong dalam Memberikan Gaji 
Buruh 
Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman serta pengetahuan yang dimilikinya. Begitu 
juga dalam menyikapi berbagai aturan baik yang tertuang 
dalam al-Qur`an, Sunnah, dan ketetapan Ulama. Baik 
buruknya perilaku yang ditonjolkan oleh seseorang sangat 
tergantung dari kesadarannya terhadap ketetapan aturan 
itu dalam menyikapi berbagai persoalan dalam kehidupan. 
Termasuk perilaku seseorang terhadap bawahannya 
seperti sumai terhadap keluarganya, gubernur terhadap 

8 Wawancara dengan HL.Darmawi dan Muhammad Soleh, 
tanggal 30 Oktober 2017.
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pegawainya, rektor dengan dosen serta karyawannya, 
pemborong dengan buruhnya. 

Perilaku masyarakat pemborng bangunan yang ada 
di Kecamatan Selaparang sangat bersifat variatif. Sebagai 
alasan mendasar adalah dikarenakan adanya pengalaman 
mendasar bagi masing-masing pemborong terhadap 
buruhnya. Terutama sekali dalam menyikapi ketetapan 
jumhur ulama tentang penetapan gaji buruhnya. Banyak 
masyakat pemborong bangunan mereka cukup taat dan 
militan dalam melaksanakan nilai-nilai spiritual keagamaan. 
Mereka inilah yang akan peneliti jadikan sebagi responden 
maupun informan. Peneliti menocba mewawancarai 
mereka secara mendalam tentang sejauhmana mereka 
menyikapi ketetapan ulama dalam pembayaran gaji buruh 
tersebut baik di wilayah Kelurahan Monjok, Monjok Barat, 
Rembiga Barat, dan Rembige Timur. 

Prilaku masyarakat pemborong bangunan nampak 
dari salah seorang pemborong yang berasal dari Kelurahan 
Monjok, yaitu Bapak Hanafi. Bapak Hanafi merupakan 
seorang pemborong bangunan yang mengawali karirnya 
sebagai seorang buruh bangunan. Menurutnya bahwa 
menjadi buruh bangunan memiliki hikmah yang sangat 
berharga bagi pelakunya. Karena di samping pengalaman 
dalam meracik barang materil bangunan juga dapat 
menghantarkannya sebagai seorang Tukang Batu 
bangunan. Profesinya sebagai seorang buruh bangunan 
selama delapan tahun kemudian menjadi tukang sepuluh 
tahun.9

9 Wawancara dengan Hanafi seorang pemborong bangunan asal 
Kelurahan Monjok, tanggal 2 November 2017.
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Lebih lanjut beliau mengaku bahwa menjadi tukang 
juga memiliki berkah tersendiri bagi yang istiqamah 
menggelutinya. Karena selama beliau menjadi tukang 
bangunan dapat menghantarkannya sebagai seorang 
pemborong bangunan yang cukup masyhur di Kalangan 
Kota Mataram. Dengan pengalamanya sebagai tukang 
ia bisa mengetahui jumlah barang material yang harus 
dipergunakan dalam ukuran kecil maupun besar proyek 
bangunan yang dibangun. Beliau banyak membangun 
ruko, perumahan, pasar, sekolah, dan lain-lain.10

Pengalaman demi pengalaman yang dialami Bapak 
Hanafi setidaknya dapat mengkonsturksi semangat 
perihatinnya terhadap buruh yang diberdayakannya. 
Buktinya dalam membayar gaji selalu tepat waktu dan 
nominal yang diberikan kepada buruh sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati. Bahkan beliau sering 
memberikan gaji bonus kepada buruhnya. Hal ini 
diakui oleh salah seorang buruhnya berrnama Budi.11 
Menurutnya bahwa Bapak Hanapi kalau memberikan 
gaji selalu tepat waktu dan jumlah gaji yang diberikan 
sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati. Lebih lanjut ia 
menyatakan bahwa terdapat dua kali penggajian terlambat 
dibayarkan kepada seluruh buruhnya. Itupun ia lakukan 
bukan atas dasar unsur kesengajaan tetapi memang karena 
keterlambatan pembayaran dari pemilik Rumah. 

10 Wawancara dengan Hanafi seorang pemborong bangunan asal 
Kelurahan Monjok, tanggal 2 November 2017.

11 Wawancara dengan Budi  seorang buruh bangunan asal 
Kelurahan Monjok, tanggal 2 November 2017.
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Begitu besar perhatian bapak Hanapi terhadap 
semua buruhnya terutama dalam membayar gaji, 
mengharuskannya mendapatkan gelar orang yang baik di 
kalangan masyarakat. Tetapi ketika dikomfirmasi tentang 
pemahaman beliau tentang ketetapan ulama dalam 
pembayaran gaji buruh, beliau hanya menggelengkan 
kepala karena tidak mengetahui sedikitpun tentang itu 
semua. Namun dalam praktik pembayaran gaji terhadap 
buruh selalu tepat waktu dan sesuai dengan jumlah 
yang telah disepakati semenjak awal. Bahkan lebih lanjut 
menuturkan bahwa pemberian gaji yang tepat waktu bukan 
atas dasar pengetahuan agama yang dimilikinya tetapi lebih 
didasarkan pada perhatiannya yang berlebihan terhadap 
buruhnya. Karena ia sangat menginginkan mereka menjadi 
senang dan tidak kecewa.12

Statemen yang tidak jauh berbeda dengan Bapak 
Hanapi adalah tanggapan yang diberikan oleh Angkasah 
seorang pemborong bangunan rumah di Kelurahan Monjok 
Barat. Menurut penuturannya beliau seorang pemborong 
yang mengawali kairirnya dari menjadi buruh bangunan 
kemudian menjadi tukang sampai menjadi seorang 
pemborong yang handal. Belaiu dalam hal spiritual sangat 
taat menjalaninya. Tidak hanya itu, ketaatannya juga kerap 
dituangkan dalam kegiatan-kegitan sosial. Menurutnya 
bahwa pembayaran gaji tidak hanya didasarkan pada 
perhatian kepada buru tetapi lebih banyak dimotivasi oleh 
pengetahuannya yang kuat tentang aturan keagamaan. 
Dengan demikian, saat dikompirmasi tentang ketetapan 

12 Wawancara dengan Hanafi seorang pemborong bangunan asal 
Kelurahan Monjok, tanggal 2 November 2017.
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ulama   mengenai gaji buruh, beliau sangat tanggap. Bahkan 
lebih lanjut memberikan saran kepada semua pemborong 
agar memberikan upah kepada buruh sesuai dengan 
fatwa ulama tersebut. Tidak terkecuali dalam hal waktu 
pembayaran dan nominal yang diberikan.13 Pengalaman 
yang dipraktikkan bapak Angkasah ini setidaknya dapat 
mewujudkan ketaatannya dalam memegang teguh 
nilai keagamaan sebagai pegangannya dalam menapaki 
kehidupannya di dunia. 

Berbeda halnya dengan statemen yang telah dilontarkan 
oleh pemborong di muka. Karena pemborong bangunan 
yang bernama bapak Migari warga Kelurahan Monjok 
Selatan memberikan yang kontradiktif  bila dibandingkan 
dengan pemborong di atas. Karena banyak keluhan dari 
buruhnya yang kurang nominal bayaran gajinya bahkan 
telat untuk diberikan. Menurutnya bahwa teknis dan model 
untuk pembayaran gaji bagi buruh memang sudah tertera 
dalam hadis Rasulullah saw. Belum lagi dengan ketetapan 
ulama yang telah menjelaskannya dalam kitab-kitab klasik. 
Namun karena kondisi, bisa saja hal itu berubah dan tidak 
diberlakukan. Artinya kalau pembayaran mengalami 
keterlambatan dari pemilik perusahaan maka otomatis 
sangat berpengaruh terhadap waktu pembayaran kepada 
buruh. 

Tanggapan yang sama seperti yang telah dijelaskan di 
atas terus medapat dukungan. Bapak Subadi yang bersal dari 
Kelurahan Rembiga Timur menyatakan bahwa pemberian 
gaji bagi buruh harus disesuaikan dengan kuantitas dan 

13 Wawancara dengan Hanafi seorang pemborong bangunan asal 
Kelurahan Monjok, tanggal 2 November 2017.
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kualitas dari pekerjaan seorang buruh. Tidak harus berkiblat 
pada al-Qur`an dan hadis apalagi terhadap ketetapan 
ulama. Tetapi harus didasarkan pada kemaslahatan 
yang diperoleh oleh masing-masing buruh. Keteledoran 
terhadap ketetapan para ulama tentang pembayaran upah 
buruh juga menjadi sikap yang tidak bisa dihilangkan 
dari Bapak Subadi. Dengan demikian perhatian terhadap 
kesenangan dan kekecewaan terhadap buruh tidak menjadi 
persoalan yang harus digembar gemborkan. Tetapi kalau 
memang suatu waktu dibutuhkan maka harus digunakan 
dan kalau persoalan yang dihadapi tidak dibutuhkan maka 
tidak harus digunakan untuk meligitimasi benar atau tidak 
pembayaran gaji yang telah dikeluarkan. Selain itu, kurang 
perhatian Bapak Subadi terhadap buruhnya, bukan atas 
dasar pada sentiment internal dengan buruhnya tetapi 
didasari oleh kurang pengalamannya dalam menangani 
proyek pembangunan. 

Selain itu, terdapat juga seorang pemborong bangunan 
yang berasal dari Kelurahan Karang Baru. Beliau adalah 
H.L. Hazni yang telah menggeluti profesi sebagai seorang 
pemborong semenjak tahun 1997. Pahit manis yang telah 
dialaminya menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya 
sebagai wadah mebuatnya seukses. Beliau dalam menekuni 
profesi sebagai seorang pemborong bangunan tidak 
diawali dengan karir-karir seperti responden di atas. Proyek 
pekerjaan yang sering dikerjakan adalah sekolah dan 
perkantoran. Itupun dapat diperoleh sekali setahun, karena 
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setiap proyek dalam mengerjakannya membutuhkan waktu 
yang relative lama.14

HL. Hazni merupakan individu yang dikenal taat 
dalam masyarakat. Tetapi dalam pemberian gaji selalu 
bermasalah dengan buruh-buruhnya meskipun tidak 
sampai pada tahap memprehatinkan. Karena menurut 
Hasbi salah seorang buruhnya mengakui bahwa kalau 
diberikan gaji sama pak HL. Hazni lama diberikan bahkan 
pernah terjadi enam hari setelah selesai bekerja. Tidak 
hanya Hasbi sebagai korban penundaan bayaran gaji tetapi 
semua teman-temannya yang menjadi buruhnya.15

Alasan H. L. Hazni menunda pembayaran gaji 
buruhnya adalah bukan disebabkan karena tidak pahamnya 
tentang ketetapan ulama dalam pembayaran gaji buruh 
tetapi ada unsure kesengajaan karena merasa sedikit 
kecewa terhadap buruhnya yang hanya bekerja mencampur 
barang material saja padahal masih banyak waktu untuk 
mengerjakan pekerjaan yang lain. Dengan cara itu menjadi 
pelajaran bagi buruh yang malas. Begitu juga sebagai teknis 
untuk meneliti kesalahan yang telah dilakukan selama 
mereka bekerja.16

B. Perilaku Pemborong Terhadap Ketetapan ulama 
Tentang Teknis Pembayaran Gaji Buruh 

14 Wawancara H.L. Hazni warga Kelurahan Karang Baru, tanggal 
20 November 2017.

15 Wawancara dengan Hasbi warga Kelurahan Karang Baru, 
tanggal 19 November 2017.

16 Wawancara dengan H.L. Hazni warga Kelurahan Karang Baru, 
tanggal 20 November 2017 .
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Islam telah memberikan garis yang jelas terhadap 
teknis  pembayaran upah kepada pekerja di mana saja 
berada. Karena buruh ibaratnya jantung proyek bangunan 
fisik yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan di 
masa yang akan datang. Maju mundurnya sebuah bangunan 
fisik setidaknya ditentukan oleh ukuran semangat para 
buruh.Itulah sebabnya profesi buruh mendapat perhatian 
penting baik dari sisi teologis dan sosial.Secara teologis 
bahwa buruh merupakan bagian dari aktivitas kerja yang 
diharapkan sebagai penjabaran akidah yang dilandasi 
dengan ilmu dan sifat-sifat ilahi. Oleh karena itu, tidak ironis 
kalau kemudian Allah sangat menghargai para pekerja 
seperti yang dituangkan dalam al-Qur`an maupun hadis 
Rasulullah saw. Dalam al-Qur`an di jelaskan sebagaimana 
firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut. 

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut 
apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 
bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 
mereka tiada dirugikan.

Kandungan ayat di atas, selain menegaskan derajat 
manusia yang diukur dengan kerjanya, juga menunjukkan 
bahwa betapa Islam sangat menghargai kerja. Hal ini 
diperkuat oleh stetmen Isa Abduh dalam kitabnya al-amal. 
Ia menyatakan bahwa buruh atau pekerja merupakan salah 
satu profesi sebagai amal saleh  yang menempati posisi 
strategis, yaitu kedua setelah iman.17 Karena kerja atau amal 
soleh merupakan bagian terintegrasi dengan iman yang 

17 Isa Abduh dan Isma`il Yahya, al-Amal (Qahirah: dar al-Ma`arif, 
tth.), 33
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menempati posisi sentral dan pertama dalam Islam bahkan 
menjadi realitas yang tidak bisa terbantahkan.18 Dukungan 
agama Islam terhadap pekerjaan yang tidak tanggung-
tanggung mengkalimnya sebagai amal soleh itu setidaknya 
menggiring nama agama Islam itu adalah agama kerja.

Perhatian serius terhadap pekerja buruh sebenarnya 
tidak habis-habisnya. Rasulullah sendiri turut menyukai 
pekerja keras untuk mendapatkan karunia atau rizki Allah 
dengan hasil tanganya sendiri. Misalnya ketika Beliau 
mencium tangan seseorang yang bengkak karena banyak 
bekerja, lalu menegaskan bahwa tangan seperti itu adalah 
tangan yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu 
juga pengalaman Umar bin Khattab memerintah kaum 
mukmin yang pernah mengungkapkan bahwa tidak ada 
sesuatu yang mendatangkan kematian bagiku setelah jihad 
di jalan Allah, yang lebih aku dambakan kecuali – mati 
dalam keadaan bekerja – guna memperoleh rizki.19

Dukungan terhadap kaum buruh seperti yang telah 
dijelaskan dimuka mengindikasikan bahwa kaum buruh 
tidak bisa disepelekan.Termasuk dalam menentukan teknis 
pembayaran gajinya.Di Kecamatan Selaparang banyak 
teknis yang digunakan oleh kaum pemborong bangunan 
untuk menetapkan gaji buruhnya. Misalnya memberikan 
gaji sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjian 
sebelumnya meskipun ketetapan jumuhur ulama 

18 Ahmad Djanan Asifuddin, Etos Kerja Islam (Surakarta: 
Muhammadiyah Unversty Press, 2004), 85. 

19 Muhammad Syauqy, al-Fanjary, al-Islam wa al-Musykilah al-
Iqthishadiyyah (al-Qahirah: Maktabah al-Anjilaw al-Mishriyyah, tth), 63-
64.
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sama persis dengan apa yang dipraktekkan oleh kaum 
pemborong itu. Dalam kondisi ini para pemborong berada 
pada prosisi memperkuat stetmen ulama yang menjelaskan 
tentang ketepatan waktu untuk memberian gaji kepada 
kaum buruh. Karena pemhaman tentang ketetapan ulama 
terhadap pemberian gaji buruh tidak memiliki pemahaman 
sama sekali tetapi karena ingin semata-mata menjaga 
hubungan mu`amalah yang baik antar sesama manusia. 

Perilaku seseorang individu seperti yang lazim 
dipraktikkan masyarakat pemborong tersebut setidaknya 
memperkuat nilai ukhuwah Islamiyah seperti yang 
diharapkan dalam melakukan transaksi.Artinya pihak 
pemborong dan buruh telah melakukan transaksi 
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mu`amalah sesuai syari`at.20 Karena aktivitas yang 
dipraktikkanya merujuk pada konsep transkasi sempurna seperti 
yang telah dikemukamkan oleh Azarqa.21Dimana ada tiga konsep 
yang harus dilalui oleh setiap pelaku transaksi agar transaksi 
mu`amalah yang dilakukan itu dianggap sempurna menurut 
hukum Islam, yaitu al-`ahdu, al-muwafaqat, dan al-`aqdu.22

20 Kesesuaian dengan hukum Syari`at karena telah memiliki 
syarat yang telah ditentukan oleh fiqh karena dalam banyak literatur fiqh 
al-Islam telah disebutkan bahwa syarat yang dapat membentuk sebuah 
transaksi dalam praktik mu`amalat dapat dikategorikan menjadi delapan 
syarat,yaitu: tamyiz, berbilang pihak (at-ta`addud), persesuaian ijab dan 
kabul (al-muwafaqâh), kesatuan majelis transaksi, obyek transaksi dapat 
diserah terimakan, obyek transaksi dapat ditentukan, obyek transaksi 
dapat ditransaksikan (artinya benda bernilai dimiliki), dan tujuan 
transaksi tidak bertentangan dengan syara`. Lihat As-Sanhuru, Mashadir 
al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami (Kairo: Ma`had ad-Dirasat al-`Arabiyyah al-
`Aliyah, 1956), jilid IV:134.

21 Dalam fiqh Islam, transaksi model ini perikatan yang terbentuk 
karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. 
Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk 
perikatan itu ada empat. Pertama, para pihak yang membuat perikatan 
(al-`aqidain). Kedua, pernyataan kehendak para pihak (shigatul-`aqd). 
Ketiga, obyek perikatan atau transaksi (mahallul-`aqd). Keempat, tujuan 
perikatan (maudhu` al-`aqd). Lihat Az-Zarqa`, al-Fiqh al-Islam fi Tsaubihi 
al-Jadid (Damaskus: Matabi` Alifba` al-Adib, 1967-1968), jilid I, 312 dalam 
Faragraf  145; Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. ke 3 
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV:94.

22 Istilah tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh  dan dalam 
al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan 
sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut 
pautnya dengan orang lain.  Perjanjian yang diperbuat seseorang tidak 
memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju atau tidak, maka tidak 
berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang lain tersebut. Seperti 
dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-Imran ayat 76 “bahwa janji itu tetap 
mengikat orang yang membuatnya. karena dengan adanya perjanjian 
yang dilakukan oleh dua belah pihak ini dapat melahirkan hak dan 
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Selain itu, terdapat katagori pembayaran gaji buruh 
dengan mengacu kepada ketetapan ulama tentang teknis 
pemberian gaji.Hal ini, dapat diklaim bahwa pemborong 
tersebut sangat teguh terhadap aturan yang telah ditetapkan 
ulama. Misalnya memberikan gaji baik harian, bulanan, 
dan borongan oleh kaum pemborong di Kecamatan 
Selaparang terhadap buruhnya atas dasar paham betul 
dengan nilai-nilai keagamaan, bukan di dasarkan pada 
alasan-alasan lain. Maka prilaku pembrong ini istiqamah 
untuk mempraktikkan apa yang telah dipahaminya. Karena 
semua itu merupakan aspek nilai agama yang memberikan 
pengaruh terhadap pelakunya.Seperti yang diperkuat 
oleh Asifuddin bahwa nilai agama dimungkinkan dapat 
memberikan pengaruh paling besar terhadap aktivitas 
pemeluk agama yang bersangkutan.23

kewajiban yang harus mengikat keduanya. Realisasi dari kondisi ini 
dapat melahirkan perikatan sehingga wajar jika para ahli hukum Islam 
memutuskan bahwa perjanjian sebagai salah satu sumber terjadinya 
perikatan. Perjanjian dalam teori ilmu hukum dianggap sebagai bagian 
dari salah satu sumber hukum. Ahmad Sanusi membedakan perjanjian 
antara negara yang berakibat langsung dengan perjanjian perorangan. 
Perjanjian perorangan dianggap sebagai sumber hukum tidak langsung 
karena dipandang sebagai sumber hukum oleh undang-undang yakni 
Pasal 1338 KUH Perdata seperti yang telah diuraikan di atas. Lihat 
Ghufron A. Mas’adi,  Fiqh Muamalah Kontektual ( Jakarta: PT.Raja 
Grafindo, 2002).95.

23  Hal ini dikarenakan nilai-nilai agama memiliki keistimewaan 
dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya, yaitu mengandung pengaruh 
besar terhadap nilai sakral dan transendental, di samping mendapatkan 
keuntungan duniawi. Jadi dengan adanya agama dengan factor-faktor lain 
yang mendukung, dimungkinkan berperan menjadi sumber motivasi 
transendental yang amat kuat dan lebih permanen.Realita ini tentunya 
dapat menjadi nilai tambah yang tidak diragukan siginifikansinya. Lihat 
Ahmad Djanan Asifuddin, Etos…, 167. 
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Dengan demikian perilaku untuk mempraktikkan 
nilai keagamaan tersebut termasuk penentuan teknis 
pemberian gaji oleh pemborong kepada buruhnya di 
Kecamatan Selaparang bertujuan semata-mata untuk 
membumikan unsur-unsur nilai kerja.Dimana menurut 
para pakar, bahwa praktik apapun bentuknya yang 
bertujuan untuk menerapkan nilai agama adalah bertujuan 
untuk mencari ridha Allah24 karena panggilan menjadi orang 
yang terpilih.Berikutnya adalah bertujuan untuk memperoleh 
status dan hubungan sosial yang baik serta mendapat keamanan, 
ketentraman batin, sekaligus berkehendak untuk mengembangkan 
diri sengan sebaik-baiknya.

Adapun teknis pemberian gaji yang dilakukan pemborong 
terhadap buruhnya di Kecamatan Selaparang  yang didasarkan 
atas pengalaman. Dimana teknis pemberian gaji sesuai harapan 
buruh dengan bertolak belakang dari pengalaman pemborong 
sendiri yang telah menggeluti  profesi sebagai seorang buruh. 
Misalnya perasaan prehatin, iba, semangat ingin menolong, 
semangat ingin bersedekah merupakan bagian yang mendukung 
nilai-nilai kegamaan termasuk dukungan terhadap ketetapan 
ulama tentang teknis pemberian gaji terhadap buruh seperti tepat 
waktu, pemberian gaji bonus, dan lain-lain.

Perilaku pemborong seperti ini setidaknya dapat memproduk 
motivasi kasih sayang antar sesama.Artinya manusia yang 

24 Maka pemberian upah kerja yang sesuai ketetapan ulama 
tadi mengindikasikan bahwa masyarakat pemborong di Kecamatan 
Selaparang menganggap sebagai penjelmaan iabadah yang meliputi 
segala perbuatan amal saleh, yaitu merasa sedang dan terus menunaikan 
tugas dari Allah SWT. Lihat Muhammad Isma`il Sya`ban, al-Ibadah fi 
al-Islam Mafhumuha wa Khashisuha (Qahirah: Maktabah al-Kuliyyat al-
Azhariyyah, 1400 H), 26.  
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satu dengan lainnya ibarat sisi mata uang yang tak terpisahkan 
dalam mengukuhkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah.Karena 
konsep cinta sesama manusia sangat menentukan hubungan 
vertikal dengan Allah SWT.25Jika hubungan antar sesama terjadi 
keretakan maka retak pula hubungan manusia tersebut dengan 
Allah. Begitu juga sebalinya jika terjalin dengan sempurna maka 
sempurna pula hubungan itu dengan Allah SWT.26

25  Kaum sufi dalam menapaki kehidupan spritualnya lebih banyak 
mndahulukan hablum minallah. Meskipun demikian adanya, kaum sufi 
tetap mempertimbangkan aspek lain untuk mencapai kesempurnaan 
dirinya termasuk hablum min an-nas-nya. Sebagai bukti kongkrit tentang 
kondisi mereka yang lebih mendahulukan habl min al-Allahnya ketika 
mencermati tangga-tangga untuk bias bertemu dengan Allah. Misalnya   
mahabbah, khauf, raja`, muraqabah, musyahadah, muqarabah, ma`rifat, 
musyahadah, qabdh, basth, dan lain-lain.Khusun dengan qabdh dan basth 
ini sebagai jalan dasar untuk segera bertemu dengan Tuhan. Disebut 
al-qabdh karena seorang hamba wajib menyempitkan dirinya dengan 
keinginan-keinginan duniawi yang akan mengakibatkan dirinya jauh 
dari kasih sayang Allah. Termasuk dalam hal kehatian-kehatian mereka 
dalam bergumul dan bergaul dengan sesama manusia. Sedangkan al-
basth yang diartikan sebagai teknis kaum sufi untuk melapangkan diri 
mereka dalam menerima perintah dan larangan Allah dengan cara 
merealisasikan sifat raja` dan khauf. Djamuddin Ahmad al-Buny, Hikmah 
Himah Shufiyah (Yogyakarta: Mitra  Pustaka , 2003), 1-2.

26 Dimensi (حبل من اهلل) adalah dimensi yang paling agung karena 
disamping sebagai azas juga menjadi prinsip yang harus direalisasikan 
dalam berbagai bentuk transaksi. Adapun prinsip untuk  menggunakan 
dimensi vertikal ini setidaknya dapat melahirkan dimensi-dimensi 
lainnya. Karena setiap hamba tidak akan pernah ternilai aktivitasnya 
apabila lepas kontrol dari dimensi yang satu ini baik ibadah ritual, sosial 
maupun lainnya. Dimensi vertikal ini dapat diklaim sebagai tujuan 
puncak dari seluruh aspek  aktivitas kehidupan manusia di dunia.  
Manusia terbaik menurut Murtadha` Muthahhari adalam manusia yang 
secara fitri beragama kemudian dalam realitas hidupnya sangat butuh 
dengan agama tersebut.  Agama yang memberikan petunjuk manusia 
tentang keberadaan Tuhannya sehingga seluruh aspek kehidupannya 
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C. Perilaku Pemborong Terhadap Ketetapan ulama 
Tentang nominal Bayaran Gaji Buruh 
Berbicara mengenai nominal gaji seperti yang telah 

dipraktikkan masyarakat pemborong di Kecamatan 
Selaparang sama artinya membahas persoalan hak27 yang 
harus diperoleh oleh masing-masing buruh. Dimana hak 
dalam Islam merupakan pemberian Allah yang disandarkan 
pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam 
menentukan hukum-hukum syara`. Dengan demikian 
sumber hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syara`. 
Tidak akan ditemukan sedikitpun seuah hak syar`i kalau di 
dalamnya tanpa terdapat dalil syar`i yang mendukungnya. 
Dengan demikian, sumber hak adalah Allah SWT, karena 
tiada hakim yang paling adil selain dia, tiada zat yang 
berhak untuk mensyari`atkan sesuatu, selain Allah. Tiada 
syari`at yang dijalankan manusia, kecuali syari`at-Nya 
sendiri. Untuk itu manusia memiliki kewajiban untuk 
menghormati hak orang lain, tiada kewenangan untuk 
merusak dan menginjak-injak hak orang lain. Di samping 

selalu diawasi oleh Tuhan. Lihat Murtadha Muthahhari, Perspektif  
Manusia dan Agama (Bandung: Mizan, 1990), cet, V, 45.

27 Kata hak berasal dari kata bahasa Arab ”haqq” yang memiliki 
beberapa makna. Di antaranya hak yang lazim dimaknai sebagai 
“ketetapan” atau “kewajiban”. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah 
dalam al-Qur`an surat al-Anfal ayat 8. atau dalam Qs. Yunus ayat 35. 
Sedangkan menurut istilah hak memiliki pengertian yang luas menurut 
fuqaha. Menurut ulama kontenporer semisal Ali Khofif   menyatakan 
bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang dimiliki secara syar`i. 
Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa` bahwa hak adalah sebuah 
keistimewaan yang dengannya syara` menetapkan sebuah kewenangan 
(otoritas) atau sebuah beban (taklif ). Lihat Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam 
wa Adilatuhu  (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid IV, 9
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itu, pemilik hak harus menggunakan haknya secara 
proporsional, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan 
bagi orang lain.

Terkait dengan hak buruh yang diwujudkan dalam 
nominalisasi gaji di masyarakat pemborong bangunan di 
Kecamatan selaparang dapat dikatagorikan menjadi dua, 
yaitu ada yang masih mempertahankan keteatapan jumhur 
ulama dan ada juga tidak bisa mempertahankannya karena 
disesuai dengan kondisi yang sedang dihadapinya. Katagori 
pertama kesadaran masyarakat pemborong yang memang 
sangat tekstual untuk menetapkan jumlah yang dibayarkan 
kepada buruhnya. Dimana pemberian gaji didasarkan atas 
pertimbangan kebutuhan pokok yang dihabiskan setiap 
hari atau perbulan oleh buruh. 

Pertimbangan tersebut sangat mulia karena seperti 
yang disinyalir oleh as-Syatibi  bahwa pemenuhan 
kebutuhan dalam arti mencapai sebuah kebajikan untuk 
umat merupakan tujuan inti dari aktivitas ekonomi, dan 
pencarian terhadap persoalan tujuan ini adalah kewajiban 
dalam perspektif  agama. Dengan kata lain, manusia 
berkewajiban penuh untuk memecahkan berbagai 
permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika  
ekonomi manusia dalam perspektif  Islam adalah 
pemenuhan kebutuhan (fulfillment need) dengan sumber 
daya alam yang ada.28 Adapun kekurangan-kekurangan 
dari kebutuhan yang terdapat dalam diri manusia baik 

28  Adi Warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ( Jakarta: 
PT. Raja Grapindo, 2004), 325.  
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secara fisik maupun psikologis menjadi kunci utama untuk 
berbuat dan bertindak dalam memenuhinya.29

Memperhatikan uraian konsep al-Syatibi di muka, 
dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup 
manusia dalam memperoleh kebajikan baik di dunia 
maupun di akhirat merupakan doktrin agama yang menjadi 
lahan kewajiban agama. Dengan demikian, peningkatan 
kebutuhan manusia akan berdampak besar terhadap 
meningkatnya produktivitas kerja dan pertumbuhan 
ekonomi secara keseluruhan.  Konsep as-Syatibi ini sangat 
relevan dengan pemberian gaji terhadap buruh tersebut. 
Karena semata melihat kebutuhan para buruh yang wajib  
dipenuhi sebagai perwujudan telah dilaksanakannya 
kewajiban yang telah ditugaskannya. 

Sementara itu, penetapan  nominal pemberian gaji 
buruh oleh pemborong atas dasar kondisi jauh dekat 
tempat proyek bangunan itu, merupakan bagian yang 
tidak jauh menyimpang dari ketetapan upah yang telah 
ditetapkan oleh para ulama. Penetapan menurut katagori 
kedua ini lebih bersifat kontekstual. Karena dengan 
mempertimbangkan ranah kontekstual dapat memproduk 

29  James H. Donnelly, James L. Gibson dan Johan M. ivancevich, 
Fundamentals of  Manajement (New York: Irwin Mc Graw-Hill, 1998),  
267.
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nilai keadilan,30serta kerelaan, 31dan kepuasan  antara kedua 
belah pihak. Pertimbangan macam ini menurut penulis lebih 
efektif  dibandingkan dengan katagori pertama. Bahkan 
lebih mendekati tujuan dari transaksi mu`amalat. Karena 
konteks sangat menentukan berkembang tidaknya hukum 
transaksi antara pemborong dengan buruh tersebut.32 

30 Kata keadilan dalam al-qur`an sering disebut dengan dua buah 
kata kunci, yaitu kata al-`adl dan al-qist. Al-`Adl berasal dari kata bahasa 
Arab bukan berarti keadilan, justru mengandung pengertian yang 
kerap identik dengan kata-kata samiyyat Kata al-Adl juga mengandung 
makna pemerataan (equalizing) dan kesamaan (leveling). Pemerataan 
dan kesamaan ini berlawanan dengan kata zulm dan jaur (kejahatan dan 
penindasan). Sementara kata al-Qist mengandung makna distribusi, 
angsuran, jarak yang merata, dan juga keadilan, kejujuran, dan 
kewajaran. Taqassata, salah satu kata turunannnya yang mengandung 
pengertian distribusi yang merata bagi masyarakat. Sedangkan kata 
turunannya qisthas berarti keseimbangan berat. Dengan demikian kedua 
kata tersebut dalam al-Qur`an mengandung makna distribusi yang 
merata, termasuk distribusi materi, dan dalam kasus-kasus tertentu, 
penimbunan harta diperbolehkan asalakan untuk kepentingan umum. 
Lihat Lawis Ma`aluf, Kamus al-Munjid (Beirut: t.t.p., 1937), 491. Lihat 
juga J. Million Cowan, A Dictionary of  Modern Written Arabic (New York: 
t.t.p, 1976), 346.  

31 pengertian ridha menurut ilmu bisnis dimana ridha kerap 
dimaknai sama dengan murah hati. Artinya dalam melakukan transaksi 
terjadi kontrak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual 
harus menampakkan sikap rela atau murah hati terhadap pembeli. Karena 
dengan teknis ini penjual akan mendapatkan keuntungan barkah dan 
lebih banyak diminati oleh pembeli. Kunci sukses sebuah perdagangan 
yang dilandasi dengan kerelaan atau ridha ini seperti diilustrasikan 
Rasulullah dengan perbuatan senyum. Beliau bersabda yang artinya” 
senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu” lihat, Hadis ini 
diriwayatkan oleh at-Turmuzi dari Ikrimah ibn Amar dari Abi Dharr. 
Lihat Sunan al-Turmuzi, Juz 7: 213.

32 Sebuah kaidah fundamental yang kerap dijadikan pijakan dasar 
dalam memandang konteks sebagai unsur yang wajib ada adalah  (تغير 
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Misalnya penetapan jumlah gaji buruh berdasarkan kualitas 
pekerjaan yang dihasilkannya. Maksudnya pengerjaan 
pekerjaan yang dilakukan oleh buruh itu diukur berdasarkan 
kualitas menurut pemborong bukan kualitas perspektif  
buruh. 

Seting yang paling emergensi dalam penetapan 
jumlah gaji yang diberikan kepada buruh adalah harus 
mendatangkan nilai kemaslahatan bagi kedua belah pihak. 
Maksudnya menciptakan saling rela meskipun teknis serta 
stetemen dalam menentukan nominal gaji buruh itu sangat 
bersifat variatif. Karena kerelaan  merupakan bagian pokok 
yang tidak bisa dirampingkan agar terjaganya sikap senang, 
ikhlas, dan bahagia.33 Tetapi dalam proses transaski ridha 
sangat bersifat abstark sehingga mengukurnya melalui 
tahapan-tahapan.

Pertama, mengukur subyek atau pelaku transaksi 
pekerjaan. Dimana pihak pemborong dan buruh harus 
memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan 
ketika akan melaksanakan proses transaksi. Salah satu 

 Kaedah ini dapat membuka keran kebebasan .( األحكام بتغير األزمنة واألمكنة
bagi pakar hukum Islam untuk bernafas lega dalam mengembangkan 
fiqh Islam. Bahkan ungkapan ini lazim dijadikan mereka sebagai alat 
dalam melegalkan suatu aktivitas praktik mu`amalat. Di antara salah satu 
pakar hukum Islam yang lazim menyampaikan persolan tersebut, yaitu 
Sedemikian pentingnya kedudukan tujuan dan perkembangan keinginan 
manusia sangat relevan dengan kondisi zaman yang mengitarinya. Lihat 
Joseph Schacht, An Inttroductian to Islamic Law (Oxford : University Press, 
1996), 1. Bandingkan Abd. Salam Arief  ,Pembaharuan Hukum Islam antara 
Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: 
LESFI, 2003), 1.

33  Zaenudduin Mansyur, Mengukur Konsep Ridha dalam Perikatan 
Islam dalam Jurnal Iqtishad, vol 2 tahun 2011. 
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yang paling dominan adalah syarat kebebasan kehendak 
tanpa ada unsur pemaksaan atau kemauan sendiri. Syarat 
ini tidak bisa hanya diikrarkan dalam lisan melainkan harus 
terhunjam juga dalam bathin. Artinya perikatan yang akan 
dilaksanakan wajib adanya kesesuaian kehendak nyata 
dengan kehendak batin.34 Jika kehendak lisan menyatakan 
setuju atau sepakat begitu juga halnya dengan batin. Jika 
kedua hal ini bertolak belakang maka dapat dipastikan 
keridhaan di kemudian hari akan tercidrai.35

 Kedua, terkait dengan obyek atau barang transaksi 
perikatan. Dalam hal ini adalah proyek yang akan 
dipekerjakan. Di samping bangunan yang akan dikerjakan 
adalah tempat-tempat yang akan mendatangkan 
kemaslahatan umum juga harus disetujui oleh para 
pihak terutama pihak buruh yang akan mengerjakannya. 
Maksudnya kualitas dan kuantitas pekerjaan harus 
disesuaikan  dengan pesanan, itupun kalau model transaksi 
yang dilakukan terkait dengan penundaan pembayaran gaji. 
Tetapi Kalau transaksi itu dilakukan dengan pembayaran 
secara harian atau bulanan, maka pihak pemborong  wajib 

34  Harjono Prodjodikoro, Azas Azas Hukum Perjanjian (Bandung: 
Sumur Bandung, 1973), 29.  

35 Dalam kondisi ini para pihak harus mengadakan kehendak 
murni dan tulus. Apabila  kehendak para pihak tidak murni atau dengan 
kata lain cacat sehingga perizinan yang diberikannya tidak sempurna, 
meskipun sudah lahir secara sah, perikatan para pihak dapat dibatalkan.  
Kehendak murni dimaksudkan agar terwujud kehendak yang dinyatakan 
secara bebas dan dalam suasana yang wajar serta tidak dipengaruhi oleh 
unsur-unsur yang menyesatkan pertimbangan dan merusak kehendak 
para pihak. Lihat As-Sanhuri, Nazariyyah al-`Aqd (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 
182.



K e a r i f a n  S o s i a l  M a s y a r a k a t  S a s a k  L o m b o k  d a l a m  Tr a d i s i  L o k a l

175      

memberikan pilihan kepada buruh,36 sehingga pilihannya 
betul-betul memberikan kepuasan yang berarti bagi 
dirinya. Pemborong bangunan dalam kondisi ini tidak boleh 
mengintervensi buruh yang akan bekerja artinya ikut serta 
memilihkan pekerjaan yang akan deberikan untuk buruh.37

36 Khiyar adalah suatu aktivitas mu`amalah yang mendukung 
keridhaan para debitur. Sebab debitur sendiri memperlama transaksi 
sesuai dengan seleranya terhadap obyek perikatan, baik dalam majlis 
maupun syarat. Lihat Rahmat Syafi`i, Fiqh Mu`amalah (Bandung: CV. 
Pustaka Setia, 2001), 104. 

37 Karena sangat mempengaruhi nilai keridhaannya apalagi hasil 
pilihan tersebut berdasarkan intervensi kerditur yang ternilai salah, 
sehingga tampak jelas kesebalan, kejengkelan, dan marah setelah terjadi 
ijab dan qabul. Berbeda halnya dengan intervensi kreditur yang benar-
benar jujur dan ikhlas untuk mencarikan obyek transaksi itu, sehingga 
hasil intervensinya dalam memilihkan barang transaksi perikatan untuk 
debitur itu dapat membuahkan hasil kepuasan. Kreatifitas kereditur 
model ini adalah bisa saja ditolerir sebab ia telah memberikan kepuasan 
kepada debitur. Meskipun demikian, kesan intervensi kreditur itu tetap 
saja ternilai tidak baik di mata debitur, karena masih bersifat kontroversi. 
Artinya pilihan kreditur belum tentu menjadi pilihan debitur. Karenanya, 
perikatan apapun yang dilakukan seseorang khususnya dalam persoalan 
obyek adalah menjadi hak prerogatif  dari debitur untuk melakukan 
khiyar. Kalaupun salah pilih setelah adanya khiyar, bukan menjadi 
kesalahan tanggung jawab dari kreditur dan posisi kreditur dalam kondisi 
ini adalah menerima obyek perikatan tersebut untuk ditukar dengan 
obyek lain yang lebih berkualitas. Prosedur ini menjadi penting dalam 
rangka menjaga totalitas keridhaan dalam melangsungkan perikatan. 
Meskipun debitur diberikan kesempatan untuk berpikir dan memilih 
tetapi harus dibatasi dengan waktu seperti yang diformulasikan oleh 
Imam Malik bahwa khiyat tidak boleh diberikan terlalu lama melewati 
batasan khiyar yang telah ditentukan atau membatasi khiyar dengan 
sesuatu yang tidak jelas, seperti menyaratkan khiyar turunnya hujan 
atau sampai datangnya seseorang. Pernyatan Imam Maliki ini didukung 
oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya 
“ seorang laki-laki membeli seekor unta dari laki-laki  lainnya, dan ia 



Z a i n u d d i n  M a n s y u r

176

 Ketiga, menentukan harga dan pengambilan 
keuntungan yang tidak eksploitatif. Karena tujuan sebuah 
transaksi tukar-menukar adalah semata mebantu orang 
lain dengan menyediakan obyek yang dibutuhkan. Karena 
itu,  pihak pemborong memberikan tawaran gaji yang 
diberikan dengan cara yang sangat jelas, sesuai dengan 
kualitas pekerjaan yang ditawarkan. Tidak boleh bagi piha 
buruh atau pemborong menentukan nominal gaji sendiri 
melainkan wajib disesuaikan dengan upah/gaji secara 
nasional seperti Upah Minium Regional   yang sedang 
berkembang di saat dan dimana terjadinya pekerjaan itu. 

mensyaratkan khiyar selama empat hari. Rasulullah membatalkan jual 
beli tersebut dan melanjutkan sabdanya khiyar adalah tiga hari”. Lihat 
Ala`uddin al-Kasani, Badai` Ash-Shanai` fi Tartib Syara` (Mesir: Syirkah 
al-Maktubah, tt), juz v, 174.  
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Penentuan gaji wajib melibatkan kaum buruh secara 
mayoritas, sehingga hal-hal yang mencidrai kerelaan atau 
keridhaan bisa dihindari. Begitu juga dalam menentukan 
pekerjaanpemborong tidak boleh sampai membuat buruh   
terpaksa atau berat dalam melakukannya. Karena dalam tradisi 
transaksi perjanjian, penetapan pekerjaan yang semena-mena 
oleh pihak pemborong merupakan bagian dari perbuatan yang 
menzalimi para buruh.38

38 seperti peryataan Ibnu Taiymiyah“seseorang yang memperoleh 
barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di 
kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun ia tidak boleh 
mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih 
tinggi daripada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikkan 
harga terhadap mereka yang sangat membutuhkan (dharurat). Seorang 
pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada 
orang yang tidak sadar daripada yang dikenakan kepada orang lain. 
Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan 
untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, 
yang berarti permintaannya tersebut bersifat inelastis, penjual harus 
menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh 
dari orang lain yang tidak sebutuh orang tersebut. Lihat Ibnu Taimiyah, 
Majmu` Fatawa Syaikh al-Islam (Riyadh: Matabi` al-Riyadh, 1963), Vol. 29, 
501.
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BAB V

KEARIFAN SOSIAL TRADISI MELAPAK 
DALAM PELAKSANAAN KEPATEN

a. upacara Kematian dalam Masyarakat 
Upacara kematian yang lazim dipraktekkan di 

Kecamatan Lingsar tidak jauh berbeda dengan upcara 
kematian di Kecamatan lainnya di Nusa Tenggara Barat. 
Kebiasaan awal yang berlaku adalah terlebih dahulu 
mensosialisasiknnya kepada masyarakat tentang adanya 
orang meninggal atas nama si pulan melalui pengeras 
suara yang ada di masjid maupun di mushalla. Khusus 
bagi keluarga, tetangga, dan warga dari al-marhum dan al-
marhumah biasanya diinforasikan lewat masjid sedangkan 
keluarga yang berada di tempat tinggal yang berbeda 
dilakukan dengan mengutus salah seorang dari pihak 
keluarga yang ditinggalkan untuk memberikan informasi 
tentang meninggalnya di Fulan. 1

1 Wawancara dengan tokoh adat, Sarawan Sukadana Desa 
Saribaye, tanggal 8 Juli 2015.
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Setelah selesai diumumkan para warga, tetangga, 
dan keluarga berbondong-bondong berdatangan untuk 
melakukan ta`ziah dengan membawa beras pelangar 
maupun uang pelangar. Seluruh lapisan masyarakat dari 
aparatur Dusun atau Desa  ada harus melibatkan diri dalam 
mengambil bagian untuk mengurusi jenazah. Pemandian 
jenazah lazim dilakukan oleh seoarng yang telah ditunjuk 
dan dipercayakan oleh masyarakat Desa setempat. Mereka 
itu adalah seorang Kiyai Desa atau Nyai Desa yang tugas 
dan fungsinya adalah mengurusi jenazah mulai dari tahap 
pemandian sampai pada tahap pengkapanan mayat.2

Setelah semuanya beres, maka jenazah al-marhum 
dan al-marhumah segera dibawa ke Masjid untuk siap 
dishalatkan oleh orang banyak.  sekaligus bertugas 
mengapaninya.  Biasanya dalam tahap menyalatkan mayat 
yang telah meninggal ini, pihak keluarga mengumumkan 
kemabali kepada masyarakat tentang kesiapan jenazah 
untuk dihalatkan secara berjamaah. Sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan, jenazah harus dibawa ke kuburan 
dengan segera meskipun masih terdapat dari para jamaah 
yang belum melaksanakan shalat jenazah. Hal ini, pihak 
keluarga selalu mempertimbangkan sebuah pepatah yang 
dikemukakan oleh sorang tokoh masyarakat Zarqoni dari 
Desa Gontoran, yaitu “lebih cepat lebih baik”. Begitu juga 
dalam tuntutan agama yang menjelaskan bahwa salah satu 

2 Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Lingsar, yaitu Ust. 
Abdul Hanan tanggal 3 Juli 2015.   
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yang wajib disegerakan untuk diupacarakan adalah orang 
yang mmeninggal dunia.3

Upacara yang dirayakan dalam tahap pertama setelah 
dikuburkannnya mayat adalah dengan cara menyedekahkan 
pahala zikir dan do`a kepada al-marhum. Misalnya pihak 
keluarga mengutus orang tertentu yang dipercayakannnya 
untuk mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama, 
tokoh adat sekaligus tetangga dan kerabat terdekatnya 
untuk melaksanakan zikir dan do`a selama sembilan 
malam. Pada malam pertama dirayakan dengan sebutan 
nyusur tanah yang sama persis dengan ngunjuran bagi 
masyarakat Kota Mataram. 

Masyarakat diminta bantuannya oleh keluarga 
untuk terus berzikir dan berdo`a kepada al-marhum dan al-
marhumah agar dapat meringankan beban musibah yang 
ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan. Selanjtnya 
pada malam ketiga dapat dirayakan juga dengan acara 
nelungan.4 Upacara dalam tahap ini tidak terlalu besar,  
tetapi hanya diikuti oleh orang-orang tertentu saja yang 
dianggap sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 
tokoh pemuda dan keluarga yang paling dekat. Praktek 
upacara tidak terhenti selesai melaksanakan acara nelungan, 
namun acara tahlil dan zikir terus dilaksanakan. 

Khusus pada hari yang ketujuh dan kesembilan 
dirayakan juga sehingga  upacara ini sehingga lazim 
disebut dikalangan Sasak baik Waktu Lima maupun Wetu 

3 Wawancara dengan Zarqani Tokoh Masyarakat Desa Gontoran 
tanggal 3 Juli 2015.   

4 Wawancara dengan Suryadi, warga Desa Peteluan Indah tanggal 
4 Juli 2015. 
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Telu dengan sebutan mituk (hari ketuju) dan nyiwak (hari 
kesembilan). Dalam sisi pelaksanaan upacara, kedua hari 
tersebut tidak jauh berbeda. Untuk itu peneliti hanya 
menyebutnya satu saja yang paling unik, yaitu tradisi 
nyiwakan. Tradisi ini dimeriahkan dengan dua tahapan 
secara bergiliran, tahap pertama pra upacara dan pasca 
upacara.5

 Dalam tahapan pertama maksudnya pra upcara, 
masyarakat Sasak lazim menentukan waktu yang 
baik untuk melangsungkan upacara. Artinya bahwa 
pelaksanaan upacara bisa saja waktunya disepakati 
sebelum jatuh hari yang ke sembilan dan bisa pula lewat 
dari hari kesembilan menurut hitungan hari meninggalnya 
al-marhum, almarhumah. Kendati demikian realisasinya, 
tetap saja perayaannya disebut sebagai tradisi nyiwakan, 
yang penting harinya itu hari yang terhitung paling baik, 
paling barakah menurut keyakinan mereka. Selanjutnya 
para remaja mempersiapkan sarana dan prasarana yang 
akan dipergunakan selama upacara nyiwakan berlangsung 

5 Wawancara dengan Suryadi, warga Desa Peteluan Indah tanggal 
4 Juli 2015
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seperti mengoleksi bahan sayur mayur di antaranya sayur 
ares6(bahasa Sasak), daging7, jajanan8 dan lain-lain.  

 Setelah sarana prasarana dikoleksi dengan lengkap 
maka pihak keluarga mengundangkan para jama`ah untuk 
zikiran bersama di masjid maupun di rumah duka sebagai 
pelaksanaan tahapan kedua.  Ketika para jamaah telah 

6 Ares merupakan sayur yang terbuat dari bahan bakunya hati 
pisang yang masih muda dan ramuannya terdiri dari sambal buatan 
khas Lombok. Ares ini merupakan sayur makan yang telah mentradisi 
di kalangan masyarakat suku Sasak, karena di samping sebagai sayur 
yang paling berkesan juga diramu dengan ramuan yang lezat dan nikmat 
sehingga dapat menggugah semangat makan.Sayur ares tidak saja dibuat 
pada saat upacara nyiwakan, akan tetapi bagi upacara-upacara pesta 
yang lain semisal mauli dan, rajaban, roah bulan Sya`ban, dan tak kalah 
pentingnya pada pesta pernikahan (begawaimerari`). Bahkan ada yang 
mengklaim jika upacara begawai (pesta)  tidak menggunakan sayur ares 
maka pesta tersebut tidak akan pernah berkesan. Wawancara dengan H. 
Burhanudin Tokoh Agama tanggal5Juli 2015.

7 Sementara itu daging yang kerap dipergunakan dalam berbagai 
pesta di Pulau Lombok adalah bebalung (semacam lauk yang bahan 
bakunya terdiri dari potongan-potongan tulang hewan yang telah 
disembelih sesuai standar syari`at Islam dan ramuannya dari bawang 
putih, merah, caberawit, asam, minyak, peyedap rasa, garam dan lain-
lain). Selain itu, ada juga daging yang berkesan, yaitu reraon(semisal lauk 
yang terbuat dari bahan baku murni daging baik daging sapi maupun 
kambing tetapi ramuannya berebda dengan lauk bebalung. Wawancara 
dengan Inaq Aminah Sigerongan Lingsar tanggal5Juli 2015.   

8 Jajanan  biasa disuguhkan kepada seluruh jamaah yang hadir 
zikiran (nyiwakan). Sedangkan jajanan yang kerap disuguhkan itu adalah 
produk murni dari masyarakat suku Sasak di antaranya peyek, jaje tujak, 
ladran, dan lain-lain. Penyuguhan jajanan lazim menggunakan nampan 
besar untuk dimakan secara berembukkan dengan kata lain masing-
masing nampan yang terisi dengan berbagai macam jajajanan itu untuk 
porsi dua sampai tiga orang. Wawancara dengan Ramadhan warga Desa 
Gegelang Lingsar tanggal 5 Juli 2015.
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datang sesuai dengan jumlah yang diundang maka pihak 
keluarga al-marhum  mempersilahkan kepada Tuan Guru, 
Ustadz, dan Kiyai untuk segera memulai acara zikiran. 
Dalam acara zikiran ada juga sebagian masyarakat Islam 
masih mempraktikkan adat atau kearifan lokal semisal 
menyediakan sesajian berupa kemenyan atau menggunakan 
kulit kelapa kering serta ditaburkan dengan gula pasir 
kemudian dibakar, sehingga dapat menghembuskan asap 
yang harum. Hal ini biasa dilakukan masyarakat Sasak 
sebagai pengganti kemenyan yang setelah sebelumnya 
sudah bersusah payah untuk diusahakan tetapi tidak ada.9

Seusai zikiran yang pahalanya dikhususkan bagi 
keluarga yang meninggal, maka kiyai adat memberikan 
do`a mantra terhadap sajian yang telah tersedia berupa 
dulang besar berisikan berbagai macam, jenis, dan bentuk 
makanan. Mulai  makanan produk khas lokal maupun 
produk alami seperti buah-buahan dan lain-lain. Para 
kiyai adat yang telah memberikan do`a mantra terhadap 
dulang besar tersebut ia langsung mempersilahkan kepada 
masyarakat untuk menikmati makanan itu secara bersama-
sama.

Tradisi zikiran dengan menggunakan kemenyan, 
pembakaran kulit kelapa yang kerap ditaburkan gula pasir, 
dan penggunaan sarana dulang besar tidak sedikit ditemukan 
dalam masyarakat Sasak di Kecamatan Lingsar mulai dari  
Desa Batu Mekar, Gegelang, Gegereung, sampai Desa yang 
paling Barat, yaitu Desa Sigerongan.  Sedangkan di wilayah 
Desa Saribaye dan Lingsar biasanya terdapat di Dusun 

9 WawancaradenganRamadhanwarga Desa Gegelang Lingsar 
tanggal 5 Juli 2015.
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Repok kekeri, Nirbaye, Sandongan, dan lain-lain. Praktik 
yang sama juga kerap dilaksanakan oleh masyarakat yang 
berdomisili di daerah jantung kota Kecamatan Lingsar 
yang tetap teguh dengan pemahaman tradisional dan 
frimordial.10

Menurut tokoh agama penggunaan kemenyan 
pada saat zikiran di setiap acara nyiwakan merupakan 
simbolitas dari kasih sayang dan rasa hormat kepada al-
marhum. Ia berpendapat bahwa roh-roh leluhur (nenek 
moyang) bisa mendatangi keluarganya dengan segera 
ketika menggunakan bau-bau harum seperti makhluk 
halus lainnya semisal jin, syaithan dan lain-lain. Karena 
kalau tidak dilakukan seperti itu maka masyarakat Islam 
dari keselamatan, kesejahteraannya akan terancam. 
Selain itu, ada juga yang berpandangan bahwa tradisi 
kemenyan dan sejenisnya itu sebagai tehnik strategis 
yang jitu dalam mengusir nyamuk karena pada waktu itu 
ketika orang melaksanakan zikiran biasanya di tanah yang 
luas yang diatasnya belum ada bangunan fisik, sehingga 
besar kemungkinan nyamuknya banyak. Variasi tentang 
interpretasi terhadap adat kebiasaan ini terlihat ketika 
versi lain dari Tokoh agama menyatakan pemahaman yang 
sedikit berbeda dengan yang lainnya dimana tradisi dalam 
proses nyiwakan itu seperti menyalakan kemenyan, semua 
itu tidak lebih sebagai sebuah alat untuk penerangan lokasi 
zikiran. Karena pada waktu itu belum ada sama sekali 

10 WawancaradenganAmaqZulkarnaen Desa Karang Bayan 
tanggal6Juli 2015.
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lampu untuk bisa menanda siapa para tamu undangan yang 
datang untuk zikiran tersebut.11

 Pemahaman serta keyakinan masyarakat Islam 
Sasak yang mempertahankan ada tersebut setidaknya 
mendapatkan reaksi serta tanggapan serius dari komunitas 
tokoh agama setempat yang sampai saat ini menjadi pesaing 
dalam mempraktekkan kegiatan-kegiatan keagamaan. 
Menurut tokoh agama bahwa bahwa keyakinan sebagai 
sebuah justifikasi yang terlontar dari kalangan tokoh 
adat kadang bertolak belakang. Dimana tokoh agama 
menganggap bahwa keyakinan yang dilontarkan 
oleh komunitas ada terkadang keyakinannya serta 
pemahamannya harus diluruskan dan diarahkan terhadap 
ajaran Islam yang paripurna.12 Adapun penggunaan 
prasarana tradisional dalam nyiwakan yang kerap 
dipraktikkan masyarakat di Kecamatan Lingsar adalah 
sebagai alat pemberitahuan bahwa acara zikiran niyawakan 
itu akan segera dimulai. Karena pemberitahuan untuk 
memulai zikir harus dengan menggunakan bahasa halus 
asli suku Sasak dan hal itu menjadi persoalan berat bagi 
masyarakat di seluruh Desa yang tersebar di Kecamatan 
Lingsar. Dengan demikian, persoalan berupa penggunaan 
peralatan sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat 

11 Wawancara dengan Amaq Zulkarnaen Desa Karang Bayan 
tanggal 6 Juli 2015.

12 Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti 
dengan para tokoh agama di Kecamatan Lingsar sepertiPenghulu, 
Ustadz, dan Kiyai terutamawakil ketua  Forum PondokPesantren 
NTB sekaligusanggotaMajelisUlama Indonesia, yaitu Tuan Guru H. 
AnwarDesa Duman Kecamatan Lingsar Lombok Barat tertanggal15Juli 
2015. 
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luas di Kecamatan Lingsar tersebut seolah dilegalkan oleh 
para tokoh agama seperti Tuan Guru, Ustadz, Kiyai, dan 
Penghulu.13

B. Praktek Tradisi sedekah dalam Masyarakat 
sedekah sebagai Tradisi sosial Masyarakat
Sedekah di internal kaum muslimin merupakan 

aktivitas sosial yang sudah tidak asing. Ia merupakan 
tuntutan agama yang tidak bisa ditinggalkan bahkan 
menjadi perkara yang wajib untuk mendorong sirkulasi 
keadilan ekonomi dalam masyarakat. Di samping itu, 
secara sosial teologis sedekah merupakan perwujudan 
hamba yang taat terhadap perintah Tuhan sekaligus 
sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
yang satu dengan masyarakat lainnnya yang di situ masih 
terdapat kekurangan. Manusia di dunia tidak bisa hidup 
sendiri melainkan harus bekerja sama dengan orang 
lain. Kekurangan yang di miliki oleh salah sesorang akan 
dipenuhi oleh kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. 
Begitu juga sebaliknya, orang yang memiliki kelebihan 
tadi tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan-
kekurangan, maka di situlah terjadi timbal balik antara 
kedua belah pihak. 

Aktivitas sedekah sebagai sarana sosial dalam 
masyarakat, setidaknya menjadi suatu aktivitas yang 
tidak mengherankan jika dipraktekkan oleh masyarakat 
di masing-masing Desa maupun Kecamatan tertentu. 
Misalnyanya dalam hal pengelolaan baik dalam proses 

13 Wawancara dengan Bapak Idris tanggal13 Juli 2015.
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pengumpulan, penghimpunan, dan pendistribusiannya. 
Ada yang melaksanakannya dengan membentuk Badan 
Amil Zakas dan Sedekah (BAZIS), ada juga dilakukan oleh 
masing-masing internal keluarga, bahkan ada juga yang 
dilakukan dengan cara mensingkronkannnya dengan tradisi 
adat kebiasaan ya yang diterima dari nenek moyang. 

Kecamatan Lingsar yang bermayoritas muslim dapat 
diklaim masih cenderung memeprtahankan kearifan lokal 
dalam mempraktekkan tradisi sedekah. Artinya praktek 
sedekah lazim dikaitkan dengan kematian.  Dengan 
demikian, tidak heran kalau kemudian lumrah disebut 
sebagai tradisi sedekah upacara kematian. Prakteknya 
terbilang berlangsung sudah cukup lama. Wardi salah satu 
tokoh masyarakat Desa Karang Bayan mengaku bahwa 
praktek upacara sedekah ini memang sudah ada sejak dia 
lahir dan belum mengetahui sejarah sebenarnya. Teknis 
pelaksanaannya biasa dilakukan setelah upacara sembilan 
hari kematian al-marhum. Adapun barang-barang yang 
dijadikan sebagai obyek sedekah adalah barang-barang 
yang nota benenya menjadi kebutuhan al-marhum selama 
hidupnya bergaul dengan masyarakat. Kebutuah tersebut 
berkisar pada kebutuhan primer dan sekunder saja. Misalnya 
beras, buah, laok, umbi-umbian, sandal topi, kopiah, tikar, 
baju muslim, kain sarung, dan lain-lain. Semua barang-
barang yang telah disediakan itu biasanya diberikan kepada 
kiyai yang mengurus jenazah al-marhum itu.14

Tokoh agama lain juga tidak ketinggalan memberikan 
statemen yang tidak jauh berebeda, misalnya Sapturi 

14 Wawancara dengan tokoh maysarakat , Wardi dari  Desa Karang 
Bayan, 9 Juli 2015.
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yang berdomisili di wilayah Desa Saribaye menjelaskan 
bahwa praktek sedekah upacara kematian awalnya dilatar 
belakangi oleh sugesti dan motivasi masyarakat Sasak 
Lombok untuk mendapatkan keselamatan pada arwah 
yang sudah meninggal yang kemudian diungkapkan dengan 
doa dan pemujaan. Lalu menjadi kebiasaan yang diikuti 
oleh perubahan-perubahan ritual sesuai pengaruh agama 
dan kepercayaan yang ada. Termasuk pengaruh Hindu 
sebab dahulu Anak Agung Bali pernah menjajah Lombok 
selama puluhan tahun.15 Lebih jauh ia mengatakan bahwa 
selama ia berkuasa setidaknya telah banyak mempengaruhi 
pemikiran serta praktek keagamaan masyarakat Islam sasak 
kala itu. Dengan demikian, tidak menjadi sesuatu yang asing 
jika masyarakat di Kecamatan Lingsar masih kental dengan 
tradisi-tradisi lokal termasuk dalam mempraktekkan 
sedekah dalam upacara keamtian. 

Pernaytaan yang sama terlontar dari seorang tokoh 
pemudi di Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Ia 
menyatakan bahwa tradisi sedekah merupakan aktivitas 
yang telah mengakar dipraktekkan oleh masyarakat 
setempat. Ketika peneliti mengkonfirmasi lebih jauh, ia 
hanya menyatakan kebiasan tersebut telah dipraktekkan 
dari sejak dahulu oleh para leluhur. Menurutnya bahwa 
tradisi sedekah dalam upacara kematian yang telah 
ditemukannya merupakan kegiatan yang tidak pernah 
diketahui oleh masyarakat sejak kapan dimulai. Lebih jauh 
Rinipti memebrikan informasi bahwa persoalan sedekah 
ini merupakan kegiatan-kegiatan biasa saja yang tidak 

15 Wawancara dengan Sapturi tokoh masyarakat dari Desa 
Saribaye  9 Juli 20015. 
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menyimpang dari aturan agama. Tujuan untuk diadakannya 
sedekah kematian ini dalam rangka menyedekahkan harta 
kebutuhan dari al-marhum sehingga diharapkan pahalanya 
bisa terkirimkan kepadanya. Sedangkan barang yang 
dijadikan sebagai sarana sedekah itu adalah seperti yang 
diuangkapkan oleh dua tokoh agama sebelumnya. Semua 
peralatan sedekah ditempatkan di satu tempat kemudian 
biasa diserahkan kepada Kiyai yang mengurusi jenazah al-
marhum.16

Pernyataan sedekah sebagai tradisi nenek moyang 
adalah menjadi alasan yang lazim muncul dari kalangan 
masyarakat Lingsar. Mislanya tokoh agama yang berasal 
Dari Desa Duman H. Burhanudin. Ia memberikn informasi 
tentang tradisi sedekah yang lazim dipraktekkan masyarakat 
desa merupakan tradisi yang tidak bisa rampingkan 
dalam masyarakat Sasak khususnnya masyarakat 
Kecamatan Lingsar. Masing-masing masyarakat rata-rata 
mempraktekkannya. Tetapi dalam proses pelaksanaan 
terjadi perbedaan ada yang melaksanakannya dengan cara 
besar-besaran ada juga yang melaksanakannya dengan 
sesederhana mungkin. H. Burhanudin menyimpulkan 
bahwa tradisi sedekah ini merupakan sedekah yang diniatkan 
pahalannya untuk orang yang telah meninggal dunia. 
Karena itu, upacara pelaksanaannya sangat tergantung dari 
kemampuan masing-masing keluarga. Semua barang yang 

16 Wawancara dengan Rinipti tokoh pemuda dari Desa Batu 
Mekar  12 Juli 20015
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menjadi alat sedekah diberikan kepada orang-orang yang 
tidak mampu dalam masyarakat itu.17

Setatemen yang sama dapat dilontarkan juga oleh 
seorang tokoh agama di Desa Langko, yaitu Ustaz Fikri. 
Sedekah yang kerap dipraktekkan oleh masyarakat 
merupakan sedekah yang diniatkan pahalannya semata-
mata bagi keluarga yang telah meninggal dunia. Ia 
lebih jauh mengungkaapkan bahwa di wiliayah Desa 
Langko tidak sedikit dari kalangan masyarakat lazim 
mempraktekkannya. Praktek sedekah ini semestinya 
harus terus dilestarikan karena memberikan manfaat dan 
maslahat kepada masyarakat penerima. Di samping itu juga 
memberikan kontribusi dalam melatih atau membiasakan 
masyarakat untuk melakukan tradisi sosial. Apalagi kalau 
seumur hidup yang meninggal jarang memberikan sedekah 
dan infaq kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, 
menurut Ustaz Fikri ini tidak ditentukan bahkan tidak 
dibebani berapa yang harus dikeluarkan dalam bentuk 
barang. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa kalau bisa 
pengeluaran sedekah ini diharuskan dengan cara yang 
sangat sederhana agar keluarga yang ditinggalkan tidak 
merasa terbebani. Kebiasaan terakhir yang berlaku adalah 
semua barang-barang yang telah diniatkan untuk menjadi 
materi sedekah diserahkan sepenuhnya kepada keluarga 
yang ditinggalkan. Terlepas mau diserahkan kepada kiyai, 
faqir miskin, orang tua jompo, duda, janda dan lain-lain.18

17 Wawancara dengan H. Burhanudin tokoh agama dari Desa 
Duman  12 Juli 20015. 

18 Wawancara dengan Usrtaz Fikri tokoh agama  dari Desa 
Langko  13 Juli 20015. 
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Dari statemen yang telah dilontarkan Ustaz Fikri itu, 
setidaknya dapat ditarik sebuah gambaran bahwa sedekah 
kematian yang diberikan kepada keluarga, tetangga, dan 
kiyai itu harus dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Alasan 
yang kuat adalah pemberian pesangon kepada Kiyai dalam 
rangka membalas jasanya yang telah mentahlilkan serta 
mendoakannya selama pelaksanaan tahlilan sembilan 
hari. Selain itu, kegiatan keagamaan ini tidak terlalu 
berseberangan dengan aturan agama. Masyarakat pada 
dasarnya bebeas melakukan kebaikan namun yang 
menerima amal seseorang adalah yang Maha Kuasa itu.19 
Dari alasan seperti ini, dapat ditarik sebuah gambaran 
bahwa praktek sedekah yang lazim disebut sebagai aktivitas 
melampak mendapat legalitas yang terus dibudayakan dalam 
masyarakat Kecamatan Lingsar terutama masyarakat yang 
berdomisli di masing-masing Desa setempat.  

Selain itu, tokoh masyarakat Desa Saribaye 
memberikan respon tentang praktek melampak dalam 
upacara kematian. Ia menyatakan bahwa praktek ini 
tidak terlalu banyak dilakukan oleh masyarakat karena 
telah banyak dipengaruhi oleh pendidikan bahkan tidak 
sedikit yang menyelesaikan ke jenjang sarjana. Respon 
tokoh masyarakat ini sekaligus sebagai Kepala Desa di 
Desa tersebut bukan berarti menapikan sama sekali 
tentang praktek melampak di internal masyarakat itu. 
Artinya tidak sedikit telah lama meninggalkannya dan 
tidak sedikit juga yang terus mempraktekkannya. Alasan 
kuat yang melegalkan masyarakat terus melaksanakannya 

19 Wawancara dengan Usrtaz Fikri tokoh agama  dari Desa 
Langko  13 Juli 20015
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adalah di samping sebagai adat yang telah diterima secara 
turun temurun juga sebagai sarana aktivitas sedekah 
yang diperuntukkan pahalanya kepada orang yang telah 
meninggal itu.20  Pernyataan berbeda dilontarkan oleh Ulul 
Azmi salah satu tokoh masyarakat Dusun Karang Bayan 
Barat mengatakan bahwa upacara selamatan/sedekah 
kematian atau yang sering disebut melampakini menurutnya 
berasal dari tanah Jawa. Ini dilandasi upacara selamatan 
kematian masyarakat Jawa yang sedikit mirip dengan yang 
dilakukan masyarakat Lombok.21

1. alat ritual dan Proses sedekah Kematian
Untuk melakukan Sedekah upacara kematian ada 

beberapa alat ritual yang harus dipersiapkan terlebih 
dahulu, yaitu pertama, kembang rampai (bunga) yang 
beragam jenis bunga yang nantinya di campur air, namun 
tidak ditentukan jenis kembangnya.Kedua, dulang/andang-
andang (hidangan), yaitu berupaka makanan-makanan yang 
ditaruh di depan kiyai dan masyarakat yang mengahdiri 
upacara tersebut.Ketiga, air wangi, yaitu air yang sudah 
didoakan oleh kiyai dan akan dituangkan di atas kuburan 
orang yang diniatkan. Keempat, lekesan/kelengkapan 
makan sirih, adalah sejenis makanan atau candu yang diisap 
yang terbuat dari campuran daun sirih, buah pinang, gambir 
dan kapur. Kelima, beras yang digunakan untuk campuran 
air wangi yang nantinya akan dituangkan di atas kuburan. 
Keenam, kendi, yaitu bejana yang terbuat dari tanah liat 
yang di bakar. Biasanya ditemukan di tempat pengrajin 

20 Wawancara dengan Sarawan Sukadana Tokoh Masyarakat 
Desa Saribaye tanggal 14 Juli 2015. 

21 Ulul Azmi, Wawancara, Karang Bayan, 12 april 2015.
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gerabah. Ketujuh, kepeng tepong (uang logam) adalah 
uang zaman dahulu yang di gunakan untuk pelengkap 
ditaruh di atas berugak.

2. Prosesi upacara sedekah Melampak
Upacara sedekah kematian atau yang lazim disebut 

sebagai melampak  dilakukan dengan beberapa prosesi. 
Sesuai dengan data yang penneliti peroleh di lapangan 
bahwa prosesi prosesi yang dapat dilaksanakan oleh 
masyarakat Kecamatan Lingsar adalah prosesi pembuka, 
prosesi inti dan prosesi penutup. Masing-masing prosesi ini 
akan dijelaskan secara rinci pada bahasan berikut ini; 

Pertama, yaitu Prosesi pembuka upacara sedekah 
kematian atau melampakdimulai dengan acara zikiran 
(Roah) yang dihadiri oleh keluarga, tetangga, masyarakat 
dan tokoh agama yang dilakukan pada malam hari 
terhitung sejak hari pertama kematian sampai malam 
kesembilan. Zikiran berupa materi zikir dan tahlil  yang 
biasa masyarakat Lombok yang lazim dibaca setelah shalat 
lima waktu yaitu pembacaan surat al-Iklas, surat al-Falaq, 
surat an-Nas, surat al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah dari ayat 
satu sampai ayat lima kemudian membaca kalimat tauhid 
laa ilaaha ilalloh sebanyak pimpinan zikir inginkan. Lalu 
dilanjutkan dengan doa.Setelah zikiran selesai, peserta zikir 
diberikan hidangan untuk dimakan di tempat yaitu berupa 
nasi lengkap dengan lauk-pauknya. Dan di saat-saat itu 
pula keluarga menyiapkan alat-alat ritual seperti kembang 
rampai (bunga), yang dicampur dengan air wangi yang 
sudah di doakan kiyai, dulang/andang-andang (hidangan), 
lekesan/kelengkapan makan sirih, paso tanaq (kendi), kepeng 
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tepong (uang bolong), kemenyan serta barang-barang yang 
akan diserahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat 
serta orang yang dianggap penting oleh keluarga si mayit. 
Kemudian di taruh bersama alat ritual lainnya di tempat 
yang sudah di sediakan keluarga di rumah si mayit. 

Kedua, prosesi inti, yaitu setelah alat ritual disiapkan 
dan peserta zikir bubar, salah seorang keluarga memulai 
dengan membawa barang-barang yang telah diserahkan 
kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang yang 
dianggap penting untuk diberikan kepadanya sebagai 
imbalan karena telah mendoakan si mayit. Setelah itu 
dilanjutkan dengan pembagian barang-barang kesukaan 
si mayit semasa hidupnya oleh keluarga dan dibantu oleh 
tetangga-tetangga untuk dibawa kerumah orang yang 
telah dituju oleh keluarga si mayit, dengan tujuan untuk 
mendapat ketenangan dan keselamatan.

Ketiga, yaitu prosesi penutup dengan adanya 
pembagian barang-barang sedekah dengan cara berjalan 
(lampak) menuju kerumah kiyai, tokoh agama, dan tokoh 
masyarakat yang sudah dibacakan doa berupa barang-
barang kesukaan si mayit semasa hidupnya dan akan di 
serahkan kepada orang yang sudah ditunjuk oleh keluarga 
si mayit. Kemudian setelah pembagian barang sedekah 
sudah selesai dibagikan semua keluarga si mayit bersalaman 
di berugak tanda selesainya upacara sedekah kematian.

C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktek 
Melampak 
Bnayak alasan yang dapat peneliti tangkap ketika 

mengkonfirmasi tentang faktor yang melatarbelakangi 
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praktek upacara ritual sedekah kematian atau melampak di 
internal masyarakat Kecamatan Lingsar. Dari sekian hasil 
yang diperoleh tetapi ada tiga secara garis besar alasannya 
meskpun pada saat merespon peneliti menggunakan bahasa 
yang variatif  namun pada prinsipnya tidak jauh berbeda. 
Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa warga Kecamatan Lingsar terutama di masing-
maing Desa yang banyak mempraktekkannya secara besar-
besaran adalah Karang Bayan. Mereka mengatakan bahwa 
faktor yang menyebabkan terjadinya praktek sedekah 
masih dilakukan sampai saat ini secara umum antara lain:

1. rasa Takut Kehilangan
Rata-rata di masing Desa yang ada di Kecamatan 

Lingsar terutama di Masyarakat Desa Karang Bayan 
mengatakan bahwa praktek sedekah upacara kematian ini 
apabila tidak dilakukan muncul rasa takut kehilangan adat 
yang sudah lama dilakukan. Dalam pelaksanaan praktek 
sedekah upacara kematian di Desa Karang Bayan beberapa 
informan mengungkapkan pandangan yang beragam. 
Misalnya menurut Janiman22 alasan melakukan praktek 
sedekah upacara kematian yaitu karena rasa takut kehilangan 
adat yang sudah lama ada sejak zaman nenek moyang, 
apabila praktek sedekah ditinggalkan maka masyarakat 
dianggap sebagai binatang karena binatang apabila sudah 
mati ya mati tidak di ingat lagi oleh keluarganya.

Kehawatiran terhadap punahnya tradisi melampak 
atau upacara sedekah di Kecamatan Lingsar diungkapkan 

22 Wawancara dengan Janiman Tokoh Masyarakat Karang Bayan 
17 Juli  2015.
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juga oleh Sapturi tokoh masyarakat Desa Langko. Ia 
menyatakan bahwa kegiatan ini harus dilestarikan 
karena dapat menumbuhkan rasa persaudaraan yang 
kental, terutama pihak keluarga yang memberikan dan 
masyarakat yang diberikan obyek melampak. Bahkan tidak 
terlalu jauh menyimpang dengan syari`at Islam meskipun 
secara teologis tidak ada ditemukan baik dalam al-Qur`an, 
al-Hadis, maupun Fatwa Ulama. 

Pendapat yang sama dilontarkan oleh H. Mahsun 
sebagai tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama. Ia 
menyatakan bahwa tradisi melampak atau sedekah yang 
telah dipraktekkan dalam upacara kematian adalah aktivitas 
yang sangat positif. Para pendahulu ataupun nenek moyang 
dalam menetapkan sesuatu pasti terdapat hikmah yang 
terkandung di dalamnya. Salah satu hikmah yang dapat 
dipetik dari praktek melampak ini adalah memperkuat 
jalinan silaturrahim antar sesama. Karena itu, melestarikan 
tradisi melampak ini menjadi tugas masyarakat yang tidak 
boleh ditinggalkan. Selainitu, juga dapat memperkuat 
hubungan silaturrahmi dan sebagai imbalan untuk 
mendukung keikhlasan Kiyai atau Nyai yang mengurus 
jenazah itu.23

Begitu juga secara teologis bahwa aktivitas melampak 
tersebut sangat relevan dengan tujuan ditetapkan syari`at 
itu, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan 
masyarakat. Setatemen ini tidak menjadi salah ketika  

23 Wawancara dengan H. Mahsun Tokoh Agama Desa Sigerongan 
tanggal 17 Juli 2015. 
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mencermati ungkapan dari H.  Radi24bahwa praktek 
melampak atau sedekah ini masih tetap dilakukan karena 
salah satu budaya yang tidak bertentangan dengan agama 
karena di dalamnya terdapat ritual berupa doa dan zikir 
bersama.

Munculnya praktik sedekah upacara kematian di latar 
belakangi oleh faktor adanya ketakutan masyarakat untuk 
meninggalkannya menyebabkan munculnya sugesti untuk 
tetap melakukan tradisi yang satu ini. Karena menurut 
keyakinan masyarakat Kecamatan Lingsar,  mayit akan 
di hapus dosanya dan masuk surga apabila dikirimkan 
pahala doa dan zikiran. Sementara kegiatan melampak ini 
merupakan upacara yang diawali dengan zikir dan do`a 
yang diniatkan khusus kepada al-marhum dan al-marhumah.
Aktivitas melampak ini secara terus menerus dipraktekkan 
oleh masyarakat setempat  sehingga lambat laun menjadi 
kebiasaan atau adat-istiadat yang diikuti oleh perubahan-
perubahan ritual sesuai pengaruh agama dan kepercayaan 
yang ada.25

2. Warisan nenek Moyang
Pada umumnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain, karena manusia  saling membutuhkan 
satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-
kadang masyarakat bergotong royong melakukan suatu 
hal yang positif. Misalnya aktivitas yang lazim dilaksanakan 
oleh masyarakat, yaitu melampak atau sedekah yang 

24 Wawancara dengan H. Radi tokoh masyarakat di Dusun  
Berembeng Timur Desa Karang Bayan tanggal 17 Juli 2015.

25 Wawancara dengan H. Burhanudin tanggal 17 Juli 2015.
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diperuntukkan pahalanya kepada yang meninggal dunia 
di saat upacara kematian. Keberadaan kasus melampak ini 
dapat dipraktekkan secara turun temurun oleh masyarakat 
Kecamatan Lingsar adalah disebabkan karena beberapa 
faktor.   

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 
praktek sedekah upacara kematian yaitu faktor rasa saling 
peduli terhadap sesama. Selain itu, masyarakat Kecamatan 
Lingsar Lombok Barat juga mempercayai bahwa praktik 
sedekah upacara kematian merupakan warisan nenek 
moyang terdahulu yang tidak boleh ditinggalkan karena 
merupakan warisan adat yang harus dilestarikan dan tetap 
dilakukan. Bahkan sebagian besar masyarakat menyatakan 
bahwa warisan tradisi yang baik menjadi sesuatu yang 
sangat tidak mungkin untuk ditinggalkan.26

Janiman mengatakan suatu adat yang telah diwariskan 
kepada anak cucunya tidak boleh ditinggalkan karena 
apabila di tinggalkan atau di hilangkan maka suatu masalah 
akan datang tiba-tiba baik berupa mala petaka ataupun 
sakit yang mungkin tidak langsung menimpa tetapi akan 
menimpanya besok.27

3. Gotong royong atau Kebersamaan
Dalam  hal  tolong-menolong  pada  peristiwa kematian, 

biasanya  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  sangat  rela,  
tanpa perhitungan  akan  mendapat  pertolongan  kembali,  

26 Wawancara Sarawan Sukadana Tokoh Masyarakat Desa 
Saribaye tanggal 17 Juli 2015. 

27 Wawancara dengan Janiman Tokoh Masyarakat di Desa Karang 
Bayan  Karang Bayan, 17 Juli 2015. 
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karena  menolong orang  yang  mendapat  musibah  itu  
didasarkanatas  rasa bela  sungkawa  yang  universal  
dalam  jiwa  makhluk  manusia. Begitu juga sikap tolong-
menolong merupakan ekspresi dari kondisi masyarakat 
yang tidak pernah lepas saling butuh membutuhkanalam 
jiwa warga masyarakat. Banyak masyarakat Kecamatan 
Lingsar memberikan statemen yang teologi sebagai 
justifikasi terhadap praktek sedekah atau melampak dalam 
masyarakat itu. Terutama tokoh agama memberikan 
informasi bahwa kegiatan ini berlandaskan pada firman 
Allah yang terkait dengan tolong menolong. Oleh karena 
tolong menolong itu menjadi sebuah perintah Allah maka 
tidak boleh ditinggalkan. Misalnya dapat dicermati dalam 
Firman Allah Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang 
berbunyi sebagai berikut;

“Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa.”

Menurut Redidalam upacara sedekah memberikan 
rasa kebersamaan karena semua warga akan berbondong-
bondong membantu warga yang sedang melakukan  
upacara sedekah. Salah satu cara kebersamaan yaitu 
ketika melakukan gawe.  Semua tetangga di sekitar akan 
berkumpul bersama dalam proses pembuatan jajan, 
memasak nasi, memasak lauk pauk untuk tamu yang akan 
diundang.28 Sedangkan menurut Tarpi upacara sedekah 
akan menimbulkan rasa kegotong royongan antar warga 
karena semangat kebersamaan  dan peduli yang di miliki 

28 Wawancara dengan Redi Tokoh Masyarakat Desa Karang 
Bayan tanggal 18 Juli 2015. 
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warga dalam semua hal salah satunya dalam upacara 
sedekah, selain itu upacara sedekah dianggap sebagai 
rasa saling tolong-menolong antar tetangga.29Bapak Jeni 
mengatakan upacara ini memberi rasa saling tolong-
menolong karena keluarga si mayit memberi bantuan untuk 
di sedekahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, 
selain itu maksud dari upacara sedekah kematian tidak lain 
untuk mendoakan dan mendapat keselamatan bagi si mayit. 
Lebih jauh menurut bapak Jeni keputusan mengadakan 
upacara sedekah kematian diambil berdasarkan keyakinan 
dan persaan khawatir yang tidak diinginkan atau akan 
datangnya malapetaka tetapi juga upacara sedekah diadakan 
karena suatu kebiasaan rutin yang dilakukan sesuai dengan 
kebiasaan adat.30

Dari uraian di atas dapat dipahami upacara sedekah 
kematian merupakan cara untuk menghormati para kerabat 
dan leluhur mereka yang terlebih dahulu meninggal. 
Upacara tersebut diselenggarakan secara gotong royong 
oleh masyarakat, jika demikian halnya maka manfaatnya 
adalah untuk memuliakan leluhur serta media yang positif  
untuk merekatkan hubungan antar sesama manusia, juga 
menjadi media yang harmonis ketika ajaran agama dan 
adat digabungkan.

29 Wawancara dengan Tarpi Tokoh Pemuda Desa Karang Bayan 
tanggal  19 Juli 2015.

30 Wawancara dengan Jeni Tokoh Masyarakat Desa Karang Bayan 
tanggal 17 Juli 2015. 
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d. analaisis Melampak sebagai sebuah Tradisi
Jika diamati adat/tradisi masyarakat bagai dua sisi 

mata uang, sisi pertama memperlihatkan adanya budaya-
budaya masyarakat dan pada sisi yang lain tampak adanya 
kepercayaan dan agama. Perpaduan keduanya tampak 
sangat kuat sehingga untuk membedakan mana budaya 
dan agama dalam hal ini cukup sulit. Sebab memang ada 
perbedaan pandangan para ahli apakah agama bagian 
dari kebudayaan manusia atau kebudayaan manusia yang 
merupakan bagian dari agama. Namun menurut pandangan 
ilmuantropologi selama ini hampir di dominasi oleh 
pandangan pertama yaitu agama bagian dari kebudayaan 
manusia.31

Pendapat pertama tersebut menurut penulis memang 
cukup kuat kebenarannya sebab hal ini bisa dilihat dari 
konsep kebudayaan yang dipaparkan oleh Koentjaningrat 
bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa 
masyarakat. Atau lebih jelas seperti yang dikatakan E.B 
Tylor bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks 
meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, 
moral, adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang 
diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.32Hasil 
cipta rasa dan karsa yang berupa suatu yang kompleks 
tersebut menurut penulis terwujud disebabkan adanya 
pikiran manusia yang dianugrahkan Tuhan. Oleh sebab itu 
pola pikir yang berkembang dan maju sangat menentukan 

31 Bustanuddin, Agama Dalam Kehidupan Manusia, h. 33.
32 Hari Purwanto, Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif  

Antropologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 51-60.
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budaya dan peradaban yang tinggi termasuk dalam 
beragama dan berkepercayaan.

Animisme dan Dinamisme di Lombok misalnya 
muncul diakibatkan hasil dari pikiran dan perasaan 
masyarakat yang masih sangat sederhana dan primitif. 
Begitupun dengan Agama Hindu-Budha di Lombok yang 
sedikit menyerupai kepercayaan Animisme dan Dinamisme 
dalam alat-alat ritual yang dipakai dalam sembahyang dan 
pemujaannya.Dimensi edukasi (aspek pendidikan) dan 
indeks Sumber Daya Manusia masyarakat Sasak masih 
tergolong sangat rendah dan ini sangat dominan sekali 
pengaruhnya terhadap pola pikir dan pola tindak masyarakat 
Sasak dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikir masyarakat 
yang kurang berpendidikan sangatlah rentan dengan pola 
hidup yang serba kekurangan dan sangat primitif, sulit 
menerima perubahan dan perbedaan pendapat, sehingga 
mudah terjadi konflik sehingga dapat dijumpai masyarakat 
yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.33

Datangnya Islam, masyarakat Lombok mendapatkan 
angin segar. Pemujaan kepada setan, hewan, tumbuh-
tumbuhan, dan benda-benda lain yang dianggap keramat 
sedikit demi sedikit dihapus, diganti dengan kepercayaan 
yang lebih berkualitas dan bisa dibuktikan dengan rasio 
manusia yaitu menyembah Allah SWT, walaupun pada 
sebagian masyarakat penyampaian ajaran Islam ini tidak 
tuntas dikarenakan Islam yang damai dan toleran dengan 
budaya masyarakat penganut Hindu-Budha dan Animisme. 

33 Asnawi, Agama Dan Paradigma Sosial Masyarakat; Menyingkapi 
Pemahaman Masyarakat Sasak Tentang Takdir Allah Dan Kematian 
Bayi,( Jakarta: Sentra Media, 2006), h. 13-14
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Dengan demikian, secara kasat mata penulis melihat 
perpaduan agama dan budaya Animisme, Hindu-Budha 
dan Islam ini pada beberapa tradisi di Lombok termasuk 
pada tradisi upacara sedekah kematian. Budaya dan agama 
tersebut merupakan peninggalan masyarakat Animisme 
dan Hindu-Budha yang akhirnya berakulturasi dengan 
agama Islam yang datang kemudian.34

Perpaduan agama dan budaya dalam upacara sedekah 
ini memperlihatkan pertama, masyarakat Lombok memiliki 
pola pikir yang masih primitif  sebab salah satunya masih 
adanya kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap 
memiliki kekuatan yang mampu menolong hidupnya 
ketimbang menyerahkan dan mempasrahkan hidupnya 
kepada budaya dan kepercayaan peninggalan Animisme 
dan Hindu-budha. Kedua,, tradisi ini masih intens dilakukan 
masyarakat disebabkan adanya keinginan yang kuat untuk 
mendapatkan keselamatan bagi si mayit.

Tradisi ini dilakukan pada saat ada warga yang meninggal 
dunia, dimana salah satu keluarga menginformasikan 
kepada penghulu atau kiyai untuk diumumkan di masjid 
agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa ada salah 
satu warganya yang meninggal dunia, setelah diumumkan 
masyarakat biasanya berbondong-bondong datang untuk 
melayat kerumah duka dengan membawa beras atau 
uang untuk diberikan kepada keluarga.Sedekah upacara 
kematian merupakan praktek yang sudah lama dilakukan 
di Kecamatan Lingsar karena anggapan masyarakat 
praktek ini merupakan warisan nenek moyang yang tidak 

34 Ahmad Abd. Syakur, Islam dan Kebudayaan  Akulturasi Nilai-
Nilai Islam dalam Budaya (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2006), 23-24. 
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boleh di tinggalkan karena sudah ada sejak dulu.  Selain 
itu, praktek sedekah adalah adat yang patut dilestarikan.
Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat Islam yang 
ada di Kecamatan Lingsar  melakukan praktek sedekah 
upacara kematian dengan berbagai macam cara, baik 
dari awal munculnya Islam sampai pada saat ini. Berbagai 
alasan yang kuat disampaikam oleh masyarakat Islam di 
Kecamatan Lingsar dalam rangka  mempertahankan tradisi 
sedekah atau melampak ini di masyarakat-masyarakat yang 
akan datang. 

Alasan itu tidak menjadi salah dan dapat ditolerir 
karena bersifat menguntungkan dan mendatangkan 
kemaslahatan. Bahkan alasan-alasan seperti tradisi yang 
diterima dari nenek moyang dapat dibenarkan meskipun 
alasan seperti itu sangat primitif  dan tidak tersirat dalam 
literatur syari`at. Apalagi kalau menganalisa praktek 
melampak itu dengan sumber hukum yang bersumber dari 
pemikiran (ar-ra’yu) para ulama yaitu yang terkait dengan 
permasalahan yang relevan. Menurut penulis sumber 
hukum tersebut yang terkait adalah al-`urf yaitu sesuatu 
yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah 
menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.35 Artinya, 
jika memperhatikan metode istinbath hukum `urf maka 
praktek melampak harus dilestarikan sebagai adat yang 
tidak bertentang dangn syariat.    

Dalam literatur yang membahas kehujahan `urf 
sebagai sumber hukum, dapat diketahui bahwa urf itu 
telah diamalkan oleh semua para fuqaha, misalnya Mazhab 

35 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansi Bagi 
Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia ( Jakarta: Logos, 1999), h. 34
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Hanafiah dan Malikiah. Ulama Hanafiah menggunakan 
Istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk Istihsan 
ini adalah Istihsan al-`urf  (Istihsan yang menyandarkan 
pada `urf). Ulama Malikah juga menggunakan `urf  sebagai 
sumber hukum terutama `urf  (tradisi) yang hidup di 
kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan 
hukum dan mendahulukannya dari Hadis Ahad. Ulama 
Syafi’iyah banyak menggunakan `urf  dalam hal-hal yang 
tidak ditemukan ketentuannya dalam hukum syara’. 
Mereka menggunakan kaidah “setiap yang datang dengan 
syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ 
maupun dalam bahasa, maka hal tersebut dikembalikanlah 
kepada `urf”. `Urf  sebagai sumber hukum atas dasar 
pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), 
dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan bila 
tidak menggunakan `urf  sebagai sumber hukum dalam 
menyelesaikan berbagai masalah sosial yang timbul dalam 
masyarakat.36

`Urf dapat dibagi menjadi empat, yaitu: pertama, `urf  
yang lama secara subtansial dan dalam pelaksanaannya 
mengandung unsur kemaslahatan dan tidak ada unsur 
mudaratnya. `Urf  dalam bentuk ini diterima sepenuhnya 
dalam Hukum Islam. Kedua, ̀ urflama yang pada prinsipnya 
mengandung unsur maslahat dan tidak ada unsur mufsadat, 
tetapi dalam pelaksanaannya tidak disambut baik oleh 
Islam. `Urf  dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam 
tetapi dalam pelaksanaannya mengalami perubahan 
dan penyesuaian. Ketiga, `urf  yang pada prinsip dan 
pelaksanaannya mengandung unsur mufsadat (merusak), 

36 Abdul Manan, Reformasi Hukum, h. 93-94
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maksudnya yang dikandung hanya unsur perusak da tidak 
mengandung unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya 
tetapi unsur merusaknya lebih besar. Keemapat, `urf  yang 
telah berlangsung lama diterima oleh banyak orang karena 
tidak mengandung unsur mufsadat dan tidak bertentangan 
dengan dalil syara’ baik secara langsung maupun secara 
tidak langsung. Adat dalam bentuk ini jumlahnya banyak 
sekali dan menjadi perbincangan di kalangan para ulama.37

Dari empat bentuk `urf di atas, peneliti memasukkan 
praktik upacara sedekah kematian di Kecamatan Lingsar 
ke dalam `urf  bentuk pertama dan keempat yaitu `urflama 
secara lama secara substansial dan dalam pelaksanaannya 
mengandung unsur kemaslahatan dan tidaka ada unsur 
mudaratnya dan `urfyang telah berlangsung lama diterima 
oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur 
mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang 
datang kemudian, tetapi secara jelas belum terserap ke 
dalam syara’ baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung atau dengan kata lain praktik sedekah kematian 
termasuk dalam `urf  shahih yaitu kebiasaan-kebiasaan baik 
dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam Islam, mengikuti sesuatu perbuatan tanpa ada 
dasar hukum disebut dengan istilah Taklid yaitu antonim 
dari istilah Ittiba’. Dalam hal ini taklid yang diharamkan 
adalah bertaklid buta yaitu taklid tanpa mengetahui dasar-
dasar hukumnya kemudian meninggalkan ajaran Islam. 
Hal ini di dasarkan atas pertama, kesepakatan para Ulama 
Ushul Fiqh tentang taklid yang dilarang yaitu 1) semata-
mata mengikuti tradisi nenek moyang yang bertentangan 

37 Ibid, h. 92
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dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis. 2) mengikuti orang atau 
sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya 
dan menggandrungi daerahnya itu melebihi kecintaannya 
kepada diri sendiri. 3) mengikuti pendapat seorang padahal 
diketahui bahwa pendapat tersebut salah. Kedua, Firman 
Allah dalam surat QS. Al-Isra’ ayat 36:

“Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu 
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, pengelihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya”.

Berbeda halnya ketika telah menyentuh ranah praktek 
melampak atau sedekah dalam sebagaibukti kematian. 
Bahwa masyarakat dalam mentradisikannya tidak dapat 
dengan segera diklaim sebagai perbuatan taklid. Di satu sisi 
memang mengikut, tetapi bukan berarti meniru. Bahkan 
alasan-alasan rasional dan realistis telah dikembangkan 
untuk mentradisikannya agar dapat  berkembang pada 
masyarakat secara berkesinambungan.  Jadi usaha-usaha 
yang telah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lingsar 
dalam mempertahankan tradisi lokal sangat relevan dengan 
metodologi yang dikemukankan oleh ulama terdahulu. 
Misalnya berkembangnya hukum atau segala sesuatu tetap 
dikembangkan berdasarkan tingkat maqashid syari`ah yang 
terkandung di dalamnya.38

38  Secara etimologi, maqashid al-syari`ah terdiri dari dua kata, 
yakni maqashid dan al-syari`ah. Maqashid adalah bentuk jama` dari 
maqashid yang berarti kesengajaan atu tujuan Sementara syari`ah secara 
bahasa berarti   ( املواضع حتدث من املاء  ) yang berarti jalan menuju sumber 
air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke 



K e a r i f a n  S o s i a l  M a s y a r a k a t  S a s a k  L o m b o k  d a l a m  Tr a d i s i  L o k a l

209      

Begitu juga tingkat kandungan maslahtanya.39 
Jika muatan maqshid syari`ahnya lebih mendatangan 
kemaslahatan dan keadilan serta dapat menjaga salah 
satu ushul al-khamsah yang lima, maka praktek semacam 
itu dapat dikategorikan ijtihad jama`i.  Artinya para tokoh 
agama yang mempertahankan tradisi tersebut setidaknya 
dapat dijadikan sebagai mujtahid meskipun tidak sekelas 
mujtahid dalam Islam. Namun perlu dihormati hasil jerih 
payah yang ia telah lakukan karena segala teknis maupun 
metode serta alasan dalam mempertahankan tradisi 
melampak tersebut mirip dengan ulama kondang yang 
sudah tidak diragukan di kalangan umat Islam. 

arah sumber pokok kehidupan. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip 
dari ungkapannya:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصيد الشارع فى قيام مصاحلهم فى الدين والدنيا معا

(Sesungguhnya    syari`at   itu   bertujuan   mewujudkan    
kemaslahatan,  manusia di dalam agama dan dunia sekaligus. Dalam   
ungkapan  lain  dikatakan   oleh   al-Syatibi : العباد  الحكام مشروعة ملصاحل 
(hukum-hukum itu disyari`atkan untuk kemaslahatan hamba dan 
agama. Lihat HarWer, A. Dictionary of  Modern Written Arabic. J. Milton 
Ciowan (London: Mac Donald, 1980), h. 767. Ibnu Mansur al-Afriqi, 
Lisan al-`Arab (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), Vol: VIII, h. 175. Fazzlurrahman, 
Islam, terj., Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), 140. Al-Syatibi, 
Al-Muwafaqat fiUshul al-Syari`ah (Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.), 6.

39 Dalam kaitannya dengan masalah ini Abu Zahrah menegaskan 
bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun 
hukum yang disyari`atkan baik dalam al-Qur`an dan Sunnah melainkan 
terdapat di dalamnya kemaslahatan. Lihat Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh 
(Mesir:Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 366. Lihat juga Muhammad Khalid 
Mas`ud, Islamic Legal Philosophy (Islamabad: Islamic RsearchInstitut, 
1977), 232.
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Sementara kepercayaan sebagaian masyarakat Islam 
yang ada di Kecamatan Lingsar tentang keberadaan sedekah 
upacara kematian (melampak) akan mengancam kehidupan 
jika tidak dirayakannya. Terutama bagi al-marhum maupun 
al-marhumah akan terancam tidak mendaptkan keselamatan 
di akhirat nanti. Keyakinan semacam ini memang bersifat 
pesimis tentang ampunan Tuhan. Tetapi perlu menjadi 
catatan penting bahwa keselamatan seseorang tidak 
ditentukan oleh besar kecil maupun sedekah yang telah 
diberikannya kepada kiyai maupun masyarakat yang 
membutuhkan. Keselamatan seseorang dapat ditentukan 
oleh tingkat amal ikhlas yang diperbuatnya. 

Alasan seperti yang dikemukan di atas, tidak bisa 
dikatakan sebagai dasar yang tidak kuat. Secara bijak 
dapat dicermati terlebih dahulu maksud dan tujuan 
dari masing-masing tokoh agama di wilayah Kecamatan 
Lingsar. Besar kemungkinan statemen itu sebagai dasar 
logis untuk mempertimbangkan tradisi melampak atau 
sedekah upacara kematian itu dapat dilestarikan dalam 
masyarakat. Selain itu, sebagai teknis untuk memberikan 
peluang kepada keluarga yang ditinggalkan oleh al-marhum 
dan al-marhumah  agar memberikan maaf  kepada sesama 
manusia yang selama hidupnya di dunia sosialnya banyak 
ternodai oleh sikapnya yang kurang baik terhadap orang 
banyak. Dengan demikian, statemen ini bisa dibenarkan 
karena memiliki hajatan dan niatan yang baik secara sosial. 
Persoalan diterima  maupun tidaknya oleh Allah itu menjadi 
persoalan kedua, yang jelas jika niat seseorang baik maka 
semuanya akan diterima oleh yang Kuasa.     
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E.  analisis Melampak sebagai Praktek sosial 
Salah satu tradisi dari sekian tradisi di Lombok yang 

masih intens dilakukan masyarakat sampai saat ini adalah 
upacara sedekah kematian atau lazim disebut sebagai tradisi 
melampak. Hal ini masih dilakukan disebabkan keinginan 
masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan  keselamatan 
dunia akhirat.Namun keinginan masyarakat kadang-kadang 
diterpa pro-kontra disebabkan belum jelasnya hukum 
tentang upacara sedekah kematian ini. Masyarakat yang 
bijak mungkin bisa memberikan pandangan hukum yang 
solutif, rasioanal dan mudah dicerna tetapi masyarakat yang 
suka menganggap diri benar mungkin akan memandang 
remeh dan selalu mencela tanpa mempelajari dan 
mengamati terlebih dahulu apa upacara sedekah kematian 
dan hukum yang terkait dengannya.

Pro dan kontra dalam proses menetapkan legalitas 
formal dari praktek sedekah di kalangan umat Islam di 
Kecamatan Lingsar merupakan perkara yang tidak terlalu 
perlu untuk dipersoalkan. Karena perbedaan antara satu 
dengan lainnya pada perinsipnya berada di luar kehendak 
manusia. Artinya bagaimanapun persepsi dan respon 
masyarakat dalam menyatukan sebuah pendapat ternyata 
kandas di tengah jalan disebabkan oleh fitrah manusia yang 
memiliki perbedaan dengan lainnya. Segelintir masyarakat 
yang terus menampakkan pendapat yang berbeda dalam 
masyarakat tidak lebih berarti bila dibandingkan dengan 
perbedaan pendapat para sahabat sampai pada abad 
keempat. Perbedaan semestinya dapat dijadikan pelajaran 
yang berharga bagi umat Islam di mana saja berada, namun 
sekali-kali perbedaan itu tdak mesti dijadikan sebagai 
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dasar untuk memecah belah antar satu dengan lainnnya. 
Konsep seperti inilah yang kemudian diandalkan oleh 
kaum muslim untuk memutuskan perkara hukum dalam 
masyarakat sehingga rahmat Tuhan tetap tercurahkan 
serta perpecahan dirampingkan.40

Praktek sedekah melampak dalam upacara kematian 
yang telah mentradisi dalam masyarakat Kecamatan Lingsar 
memiliki alasan sosial yang berbeda-beda meskipun pada 
prinsipnya sama. Alasan-alasan tersebut dapat dijadikan 
sebagai doktrin untuk melegalkannya sebagai sebuah tradisi 
yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat.  Misalnya 
keabsahannya tidak bisa ditolak sebagaimana yang telah 
dilontarkan oleh Amaq Jumrah salah seorang masyarakat 
Dusun Karang Bayan Timur Desa Karang Bayan Lingsar 
mengatakan bahwa upacara sedekah kematian (melampak) 
boleh dilakukan sebab orang tua-orang tua dahulu juga 
melakukannya dan tidak pernah ada larangan dari siapa-
siapa termasuk sosok Tuan Guru.41 Selain itu, Suginten 
mengatakan bahwa upacara sedekah kematian atau 
melampak sah-sah saja dilakukan masyarakat asalkan 
masyarakat tidak melakukan sesuatu yang diharamkan 
agama seperti syirik, upacara sedekah kematian menurutnya 
tidak melanggar ajaran agama Islam sebab di dalamnya 
terdapat acara zikiran dan doa yang dipanjatkan kepada 
Allah.42

40 Syah Waliyullah ad-Dahlawi, Beda Pendapat di Tengah Umat Sejak 
Zaman Sahabat sampai Abad Keempat, terj., Aziz Masyhuri (Yogyakarta: 
LkiS, 2010), 21. 

41 Wawancara dengan Amaq Jumrah Desa Karang tanggal 18. 
42 Wawancara dengan Suginten Desa Gegelang  , 20 Juli 2015.
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Kedua pendapat tokoh masyarakat di atas tidak 
merinci secara detail tentang dasar dibolehkannya tradisi 
sedekah melampaktersebut. Apabila secara bijak menelusuri 
maksud dari alasan nenek moyangnya, terutama dalam 
melaksanakan tradisi sedekah pada upacara kematian, 
maka tidak akan pernah ada ukuran hitam putih dalam 
melegalkannya, seperti pendapat yang menjelaskan boleh 
dan tidak boleh, sah dan batal, halal maupun haram.43 Tetapi 
respon yang muncul adalah melegalkannya atas dasar 
kandungan maslahat di dalamnya. Artinya kemaslahatan 
tidak hanya terbatas pada kemampuan masyarakat 
menjalani syari`at Allah di muka bumi tetapi selebihnya 
memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pemberi dan 
penerima sedekah itu. Dalam proses penetapan hukum 
oleh dua tokoh masyarakat tersebut tidak ada yang salah 
dan tidak yang terlalu benar, karena konsep ijtihad bersipat 
pleksibel dan sangat menghargai siapa saja yang melakukan 
ijtihad. Artinya setiap orang yang berijtihad dipastikan 
dapat pahala meskipun satu pahala bagi yang salah dan dua 
pahala bagi yang benar.44

43 Al-Ghazali, al-Mustasyfa fi `Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub 
al-`ilmiyah, 1983), 139-140.Bandingkandengan Abu Ishaq As-Syatibhi, al-
Muwafaqat fi Ushuli as-Syari`ah(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 25-37. lihatjuga 
Muhammad al-Thair bin `Asyur, Maqashid As-Syari`ah al-islamiyah 
(Tunisia: t.tp, 1946), 63.

44 Ganjaran pahala bagi pelaku ijtihad di atas dapat dilihat dalam 
kitab-kitab ushul fiqh termasuk Syaikh Muhammad Khudairi Beak, Ushul 
al-Fiqh, terj., ( Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 809. Lihat juga Muchtar 
Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam  
(Bandung: al-Ma`arif, 1986) 384-385. LihatJuga Amir Syarifuddin, Ushul 
Fiqh ( Jakarta: Logos WacanaIlmu, 2001), 290.
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Usman salah seorang tokoh agama Dusun Karang 
Bayan Barat mengatakan bahwa tradisi upacara sedekah 
kematian perlu ada telaah yang mendalam agar tidak terjadi 
salah pandangan sebab praktik ini di dalamnya terdapat 
kepercayaan Islam dan Hindu karena dalam melakukan 
upacara menggunakan kemenyan pada saat melakukan 
upacara.45Menurutnya niat masyarakat adalah suatu yang 
paling penting ditelaah, tradisi ini sebenarnya tergantung 
pada niat. Jika masyarakat mengadakan ritual dengan niat 
berdoa kepada Allah untuk keselamatan mayit maka sah-
sah saja dalam ajaran Islam. Sebaliknya jika masyarakat 
berniat meminta kepada selain Allah seperti meminta 
kepada kekuatan alat-alat ritual lain maka haram hukumnya 
dilakukan.Oleh karena itu, dalam menjustifikasikan 
upacara sedekah kematian perlu adanya telaah dari 
berbagai sumber hukum Islam baik yang bersumber dari 
Al-Qur’an dan Hadis ataupun dari sumber-sumber Hukum 
Islam yang muncul dari pemikiran (al-ra’yu) para ulama. 
Sebab upacara sedekah kematian adalah suatu perpaduan 
budaya dengan agama yang banyak memunculkan persepsi 
masyarakat. Dalam hal ini agama sebagai alat untuk 
mempertahankan tradisi di Desa seperti yang dikemukakan 
oleh Clifford Geertz bahwa nampaknya agama dan budaya 
menurut Clifford Geertz merupakan dua aspek yang tidak 
bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. dua aspek yang 
tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Upacara 
ritual dalam budaya tertentu dapat menampilkan simbol-
simbol prilaku masyarakat yang diawali dari praktek agama. 

45 Wawancara dengan Usman Tokoh Agama di Desa Karang 
Bayan, Wawancara, Karang Bayan, 25 Juli 2015 Jam 16.00 Wita
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Dengan begitu, agama pada prinsipnya menurut Geertz 
menempati posisi yang kuat dalam memperkokoh sebuah 
budaya dalam masyarakat, sehingga budaya tersebut tetap 
hidup dalam masyarakat dan diyakini sebagai sebuah hasil 
karya yang terus dilestarikan. Upacara melampak menjadi 
Kasus yang sangat relevan dengan konsep yang ditawarkan 
oleh Geertz ini. Pemberian keluarga yang terkena musibah 
berupa barang keperluan atau kebutuhan si mayat selama 
hidupnya terhadap sosok yang disebut Kiyai merupakan 
produk keyakinan mereka terhadap aturan agama yang 
harus banyak sedekah ketika terkena musibah. Khususnya 
sedakah itu dikeluarkan untuk diniatkan pahalanya kepada 
al-marhum dan al-marhumah.

Sebuah hadis yang cukup tidak asing di kalangan 
umat Islam adalah dapat dijadikan argumen yang kuat 
untuk melegalkan tradisi sedekah itu memiliki azas sosial 
yang berbeda. Rasulullah saw bersabda pada redaksi hadis 
berikut di bawah ini. Disebutkan di dalam hadis shahih dari 
Abi Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW besabda:

ِإَذا َماَت اإِلنمَْساُن انمَْقَطَع َعنمُْه َعَمُلُه ِإالَّ ِمنمْ َثاَلَثٍة َصَدَقٍة َجاِريٍَة َأومْ ِعلمٍْم يُنمْتََفُع 

ُعو َلُه ِبِه َأومْ َوَلٍد َصاحِلٍ َيدمْ

Artinya Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah 
segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah 
jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang 
mendoakannya». (HR. Muslim).46

46 IbnuHajar Al-Asqalani,  ter. Abu Mujaddidul Islam Mafa,  
TerjemahBulughulMaram, (Surabaya, Gita Media Press, 2006), h. 457
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Dalam lain, yaitu riwayat Ibnu Majah dari Abu 
Qatadah Radhiyallahu <anhu, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda:

َلُه  ُعو  َيدمْ َصاحِلٌ  َوَلٌد   : َثاَلٌث  بَعمِْدِه  ِمنمْ  الرَُّجُل  ُيَلُِّف  َما   ُ َخريمْ
ُرَها َوِعلمٌْم ُيعمَْمُل ِبِه ِمنمْ بَعمِْدِه َوَصَدَقٌة َتمِْري يَبمُْلُغُه َأجمْ

Artinya:”Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang 
setelah kematiannya adalah tiga perkara: anak shalih 
yang mendo’akannya, shadaqah mengalir yang pahalanya 
sampai kepadanya, dan ilmu yang diamalkan orang setelah 
(kematian) nya”.47

Dari sekian redaksi hadis di atas dapat ditarik 
suatu gambaran bahwa kegiatan praktek sedekah dalam 
upacara kematian yang dipraktekkan oleh masyarakat 
Kecamatan Lingsar adalah benar-benar memiliki nilai 
sosial yang tinggi. Dengan demikian tidak heran kalau 
kemudian pihak masyarakat miskin dan membutuhkan 
mengklaim bahwa praktek melampak itu mengandung 
nilai-nilai sosial yang tinggi. Nilai silaturahmi serta 
inisiatif  untuk saling membantu tercermin dalam kondisi 
seseorang jika ia mempraktekkannya. Sementara saling 
bantu dan memberikan merupakan kewajiban seseorang 
dengan orang lain dalam bertetangga.  Banyak cara yang 
dapat dilakukan seseorang untuk membantu saudaranya 
seperti melakuakan sedekah. Tetapi sedekah disini tidak 
seperti yang dibayangkan oleh setiap orang berupa materi 
semata. Tetapi sedekah itu lebih pada sebuah kebaikan 

47 Ibid h,. 458
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yang disuguhkan kepada orang lain dan penerima dalam 
menerimanya tetap menampakkan sikap lapang dada. 
Secara tidak langsung bahwa sedekah itu berjenjang 
sekaligus jenjang itu sebagai tugas pokoknya, misalnya 
sedekah lisan, perbuatan, dan sedekah amal jariyah. 

Dalam melegalkan sedekah upacara kematian di 
Kecamatan Lingsar sebagai tradisi sosial tentunya harus 
menelusuri serta mengkaji secara mendalam nilai-nilai atau 
muatan sosial yang terkandung di dalamnya. Secara tidak 
langusung semua pihak masyarakat ikut terlibat dalam 
memberikan pertolongan maupun bantuan. Misalnya 
dalam tahap meninggalnya individu masyarakat pada saat 
itu praktek sosial semisal sedekah terus dilaksanakan. Hal 
ini dapat dicermati dari semangat masyarakat berduyun-
duyun untuk memberikan sumbangan kepada keluarg yang 
trkena musibah. Sedangkan pemberian berupa sumbangan 
materi kepada orang lain dapat dikatagorikan sebagai 
ssedekah perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-
Qur`an maupun hadis Rasulullah saw. Terdapat salah satu 
hadis yang cukup relevan untuk dijadikan sebagai doktrin, 
yaitu  sebagaimana sabdanya berikut ini;

َعنمْ ُخَذ يمَْفَة َر ِضَي ا هلُل َعنمُْه, َعِن النَِّبِّ صلى اهلل عليه 
وسالم َقاَل  : ُكلُّ َمعمُْرومٍْف َصَد َقٌة )رواه مسلم(

Artinya: Diriwayatkan dari Huzaifah r.a., dari Nabi saw. 
Beliau bersabda: setiap kebaikan adalah sedekah.” (HR. 
Muslim).48

48 Imam Al-Mundziri. Ringkasan Shahih Muslim. Cet 2. ( Jakarta: 
Pustaka Al-Amani,2003.)h.310
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Dari penjelasan hadis tersebut memberikan ilustrasi 
bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh sesorang 
untuk menyenangkan orang lain secara suka rela maka bisa 
dipasttikan perbuatannya itu sebagai sedekah. Apalagi kalau 
mencermati semangat masyarakat di Kecamatan Lingsar 
dengan memberikan beras dan uang kepada keluarga yang 
terkena musibah maka sudah barang tentu perbuatan yang 
dilakukan adalah sedekah. Dengan demikian, praktek-
praktek ini setidaknya memberikan konstribusi dalam 
memperkuat aktivtas sedekah dalam upacara kematian itu 
sebagai tradisi sosial yang harus dilestarikan. 

Dasar untuk memperkuat praktek sedekah sebagai 
tradisi sosial yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat di 
Kecamatan Lingsar adalah ketika mencermati  praktek 
sedekah yang tidak hanya terhenti dengan melakukan tradisi 
belangar itu, namun perbuatan sedekah juga berlaku  bagi 
jamaah laki mulai dari tahap penguburan sampai malam 
kesembilan dengan mengadakan zikir atau tahlilan dan do`a 
yang pahalanya diniatkan untuk dikirim kepada al-marhum 
maupun al-marhumah. Praktek tersebut setidaknya dapat 
dikatagorikan sebagai sedekah lisan karena tidak lebih yang 
berbuat kebaikan itu adalah lidah. Sementara perkataan 
baik yang muncul dari orang tertentu merupakan sedekah. 
Banyak ayat-ayat al-Qur`an maupun hadis Sabda Rasulullah 
yang menjelaskan perbuatan lisan dapat dijadikan sebagai 
sedekah. Salaha satu ayat  al-Qur`an dapat dilihat dari 
penjelasan al-Qur`an Allah SWT. berfirman;

Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf  lebih 
baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang 
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menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya 
lagi Maha Penyantun.49

Dengan mencermati penjelasan ayat di atas, dapat 
disimpulkan bahwa segala sesuatu yang muncul dari lidah 
yang memberikan kebaikan kepada orang lain merupakan 
sedekah. Pemberian ta`ziyah, zikir serta do`a yang diniatkan 
pahalanya kepada yang meninggal dunia merupakan amal 
sosial yang akan memperkuat praktek sedekah di kalangan 
masyarakat Kecamatan Lingsar sebagai tradisi sosial yang 
harus dipertimbangkan. Apalagi kalau mencermati pihak 
kiyai atau tuan guru dalam memberikan ta`ziyah dan 
tasammuh. Di sela-sela itu sering mengajak masyarakat 
secara lisan untuk mempersaksikan al-marhum dan al-
marhumahsebagai orang yang baik (syahadatal khair). 
Bahkan dalam penyampaian ta`ziyah dan tasammuh itu 
adalah mengajak masyarakat untuk mema`afkannya 
selama ia bergaul dengan orang lain. 

Sedekah pada hakikatnya adalah terdapat imbal balik 
antara pemberi dan penerima, meskipun dalam aturan 
agama dikehendaki adanya suka rela tanpa adanya harapan 
balasan dari orang yang telah diberi. Dalam mengkajinya 
secara mendalam bahwa sedekah itu tetap adanya balasan 
bagi yang memberikan. Sedekah upacara kematian atau 
sering disebut melampak dalam masyarakat Kecamatan 
Lingsar adalah aktivitas yang melahirkan balas membalas 
antara kedua belah pihak yang melaksanakannya, yakni 
keluarga yang terkena musibah dan masyarakat setempat. 
Dimana masyarakat akan mendapatkan balasan dari 

49 QS. Al-Baqarah (2): 263



Z a i n u d d i n  M a n s y u r

220

pihak keluarga yang terkena musibah dalam hal upacara 
ngunjuran, nelung, meituk, dan nyiwak. Semua masyarakat 
ikut terlibat bekerja sama untuk membantu keluarga duka 
dalam mempersiapkan hidangan makanan yang akan 
diperuntukkan kepada masyarakat yang memberikan 
zikir dan do`a restu kepada al-marhum dan al-marhumah. 
Pemberian balas jasa kepada masyarakat dari keluarga 
duka berlanjut dengan pemberian sedekah kematian 
atau melampak, yaitu pemberian pihak keluarga berupa 
kebutuhan selama hidupnya yang diserahkan kepada 
masyarakat yang diwakili oleh tokoh agama atau Kiyai 
setempat. 

Pemberian tersebut dilakukan atas dasar sukarela 
tanpa harus menghendaki balasan dari Kiyai yang 
menerima. Namun pemberian itu dihajatkan sebagai 
wujud keprehatinan keluarga duka kepada masyarakat 
yang telah membantunya selama mengadakan upacara. 
Aktivitas aktivitas ini merupakan perwujudan dari realitas 
cultur masyarakat yang antusias dalam melestarikan tardisi 
sosial. Paling tidak dengan adanya praktek sedekah dalam 
upacara kematian sebagai bagian terkecil untuk memotivasi 
diri dalam mengimplementasikan fitrah sosial yang telah 
tertanam dalam dirinya. Karena setiap amal perbuatan baik 
yang disuguhkan kepada seseorang tertentu sampai orang 
itu berbuat baik kepada orang lain lagi merupakan amal 
sosial yang disebut amal jariah menurut bahasa agama. 
Salah satu hadis yang lazim dijadikan doktrin terhadap 
amal jariah seseorang adalah Rasulullah bersabda; 

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-
bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang 
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menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat 
ma’ruf, atau mengadakan perdamaian  di antara manusia. 
dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari 
keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya 
pahala yang besar.50

Dari gambaran hadis tersebut dapat ditarik suatu 
kesimpulan, bahwa segala amal baik yang disebabkan 
oleh lidah, perbuatan, hati yang dicerminkan dengan 
sikap baik kepada orang lain merupakan amal jariah yang 
melahirkan keridhaan Allah sebagai balasannya. Tidak 
terkecuali praktek sedekah yang selama ini dipraktekkan 
oleh masyarakat Kecamatan Lingsar. Segala prosesi dari 
tahap pertama sampai terakhir merupakan amal baik yang 
dilakukan oleh masyarakat melalui kerjasama. Perbuatan 
mereka itu, setidaknya dapat diklaim sebagai perbuatan 
yang akan menyalamtnya dari dunia sampai akhirat 
meskipun Allah sendiri yang menentukan segala-galanya. 
Tetapi kalau melihat redaksi akhir dari hadis di atas setiap 
amal sosial seperti sedekah yang ditradisikan menjadi 
tradisi sosial maka aktivitas tersebut dapat dipastikan 
akan mendapatkan ganjaran yang amat beasar. Atas dasar 
itulah kemudian aktivitas tersebut menjadi dasar yang kuat 
untuk mendukung tradisi sedekah pada upacara kematian 
di Kecamatan Lingsar itu sebagai tradisi sosial yang harus 
dilestarikan.[]  

50 QS. An-Nisa (4): 114
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