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ABSTRAK
Santoso, Faizal Setyo. 2017. Pola Pengaturan Transaksi Sumbangan (Buwuh)
dalam Adat Perkawinan di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten 
Jepara. Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Rini 

Fidiyani, S.H., M.Hum., Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

Pelaksanaan tradisi nyumbang di Desa Mayong Lor tidak didasarkan pada 

suatu akad yang jelas, yaitu menggunakan akad lisan yang dikhawatirkan akan 

menimbulkan konflik sosial. Masyarakat kurang memaknai tradisi nyumbang

sebagai kebiasaan yang lahir secara turun-temurun untuk meningkatkan kerukunan

mayarakat. Adapun permasalahan yang dikaji (1) Mengapa masyarakat Desa 

Mayong Lor, masih melakukan tradisi nyumbang (buwuh) sebagai suatu keharusan 

dalam adat perkawinan. (2) Bagaimana bentuk pola transaksi buwuh di Desa 

Mayong Lor, (3) Bagaimana akibat hukum oleh masing-masing pihak yang 

memberikan dan tidak memberikan sumbangan dalam adat perkawinan di Desa 

Mayong Lor, Mayong, Jepara.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi alasan 

masyarakat, bentuk pola transaksi dan akibat yang terjadi dalam tradisi nyumbang. 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. sumber data dalam penelitian ini menggunakan 

data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya metode disajikan dalam bentuk data 

secara kualitatif analisis.

Hasil penelitian dan pembahasan antara lain (1) Alasan masyarakat Desa 

Mayong Lor masih melakukan tradisi nyumbang (buwuh) sebagai suatu keharusan, 

karena dimaknai sebagai warisan leluhur (kearifan lokal), silaturahmi, mengurangi 

beban biaya mantu, dan sebagai investasi sosial karena adanya resiprositas dalam 

pertukaran sosial. Namun, tidak semua masyarakat menganggap demikian, alasan 

itu dipengaruhi oleh rasa solidaritas sosial masyarakat sehingga membentuk model 

tradisi nyumbang yang digunakan. (2) Tradisi nyumbang (buwuh) dilaksanakan

menggunakan 4 model yaitu suka rela yang dilakukan berdasarkan kesadaran 

kolektif masyarakat solidaritas mekanik (tidak wajib), itung-itungan, arisan, dan 

kekerabatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat solidaritas 

organik (wajib). (3) Akibat hukum yang terjadi oleh pihak-pihak disesuaikan 

dengan model Tradisi Nyumbang yang digunakan. Jika seseorang memberikan 

sumbangan dengan model suka rela dan itung-itungan, maka hubungan sosialnya 

baik. Sedangkan model arisan dan kekerabatan selain hubungan sosial baik, juga 

menghilangkan tanggungan hutang. Penyimpangan terhadap tradisi nyumbang 

akan berakibat pada pengenaan sanksi berupa teguran, celaan, didiamkan, dan 

dikucilkan.

Tradisi nyumbang (buwuh) masyarakat Desa Mayong Lor tetap dilaksanakan 

dengan alasan yang masih dipertahankan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh 

rasa solidaritas sosial masyarakatnya. Kaidah sosial yang berlaku terhadap

penyimpangan dari Tradisi Nyumbang dilaksanakan berdasarkan kaidah agama, 

kesusilaan dan kesopanan, sedangkan kaidah hukum lebih dikesampingkan.

Kata Kunci: Alasan Maysarakat, Pola Transaksi Sumbangan, Akibat Hukum
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia mempunyai tradisi-tradisi yang tersebar diberbagai suku 

dari sabang sampai merauke salah satunya adalah suku Jawa. Setiap peristiwa

penting yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa selalu diadakan suatu upacara-

upacara mulai dari janin masih dalam kandungan, kelahiran, khitanan, perkawinan, 

sampai kematian yang dikenal dengan “Slametan”. Masyarakat Jawa, khususnya 

masyarakat yang tinggal di pedesaan masih terus melestarikan tradisi-tradisi yang 

hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dilaksanakannya upacara-upacara

tersebut juga membiasakan masyarakat Jawa untuk menggunakan simbol dan 

isyarat yang bersifat abstrak dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi orang Jawa, slametan bukan sekadar sebagai sebuah tradisi, namun juga 

dilihat sebagai aspek keagamaan yaitu sebagai arena rumus-rumus yang berupa 

doktrin-doktrin agama berubah menjadi serangkaian metafor dan simbol (Geertz,

1989:13). Upacara dapat dilihat dalam aspek kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu 

adat atau kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam aktivitas 

masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang cenderung masih menggunakan tradisi 

atau upacara slametan adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan, dan biasanaya 

masih percaya pada hal-hal mistik dan memiliki keyakinan yang kuat kepada para 

leluhur.

Slametan merupakan upacara sedekah makanan dan doa bersama yang 

bertujuan untuk memohon keselamatan dan ketentraman untuk kehidpuan keluarga. 
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Biasanya dilaksanakan pada acara hajatan keberangkatan haji, kelahiran, pendirian 

sebuah rumah, dan acara perkawinan atau sunatan. Upacara slametan termasuk 

kegiatan batiniah yang bertujuan untuk mendapatkan ridha dari Tuhan. Kegiatan 

slametan menjadi tradisi hampir seluruh kehidupan di pedusuan Jawa. Bahkan ada 

yang meyakini bahwa slametan merupakan syarat spiritual yang wajib dan jika 

dilanggar akan mendapatkan ketidakberkahan atau kecelakaan (Purwadi, 2005:22).

Orang Jawa mempunyai prinsip utama yang dinamakan sangkan paraning 

dumadi (dari mana manusia berasal, apa dan siapa dia pada masa kini, dan kemana 

arah tujuan hidup yang dijalani dan ditujunya). Kata “Sangkan Paraning Dumadi” 

berasal dari bahasa Jawa, sangkan artinya asal, maksudnya asal mula jagad raya 

(makrokosmos) dan jagad kecil (mikrokosmos), paran artinya kemana, tujuan, 

maksudnya apa tujuan diciptakannya jagad raya dan jagad kecil serta kemana tujuan 

akhirnya, dumadi artinya mahkluk, maksudnya segala kejadian atau segala yang 

wujud (Ilyas, Abd. Mutholib, Abd. Ghofur Imam, 1988:18).

Orang Jawa, pada umumnya akan melakukan serangkaian upacara tradisional 

untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari komunitas Jawa ketika 

menghadapi peristiwa penting dalam kehidupan mereka, seperti perkawinan. Bagi 

masyarakat Jawa berbagai tradisi itu secara turun-temurun dilestarikan oleh para 

pendukungnya dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari 

pandangan hidup masyarakat Jawa pada umumnya (Mulyadi - Setyadi, Jurnal 

Penelitian Humaniora, Vol. 5, no. 1 :1-13, Juni 2004:1- 2).

Pada perkawinan Jawa dikenal istilah walimah yaitu suatu perayaan yang 

menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimahan menurut 
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hukum islam merupakan sunnah, sehingga perkawinan dapat diketahui secara 

umum oleh masyarakat. Kata walimah diambil dari bahasa Arab al-walmu yang 

berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul mengahadiri suatu jamuan.

Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus 

untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. 

Berdasarkan pengertian diatas untuk selain kegiatan perayaan perkawinan tidak 

digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan (Syarifuddin, 

2006:155).

Adanya walimahan tersebut merupakan akibat dari tradisi nyumbang

(buwuh). Tradisi nyumbang (buwuh) merupakan kegiatan menyumbangkan barang 

kepada orang yang mempunyai hajat yang dilakukan oleh ibu-ibu. Pada saat pulang, 

biasanya diberikan (oleh-oleh) oleh tuan rumah. Tradisi nyumbang (buwuh) dahulu 

berbeda dengan tradisi sekarang yang sumbangannya berwujud uang. Dahulu 

sumbangan berwujud bahan makanan seperti beras, gula, tahu, tempe, teh, kopi, 

atau mie. Sumbangan model uang yang dimasukkan kedalam amplop tidak dikenal 

(Purwadi, 2005:169).

Masyarakat Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara 

mengenal suatu tradisi yang dinamakan buwuh, tradisi ini diawali dengan Tonjokan

yaitu semacam pemberian dalam bentuk makanan (nasi atau roti) yang diberikan 

oleh si empunya hajat sebelum perkawinan dan walimah berlangsung yang 

dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat yang ditonjok dan 

biasanya diberikan kepada kerabat yang mempunyai hubungan dekat ataupun masih 

memiliki hubungan keluarga bahkan juga tetangga lainnya. Sehingga dari pihak 
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yang ditonjok akan merasa mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan atau 

sumbangan (buwuh) kepada pewalimah minimal sesuai dengan apa yang telah 

diberikan. 

Masyarakat Desa Mayong Lor melaksanakan permintaan Tonjokan tidak 

didasarkan pada suatu akad yang jelas dari keduanya, penonjok dan yang ditonjok

hanya menggunakan akad lisan bukan akad tertulis, dari pewalimah hanya meminta 

diberi timbal balik Tonjokan dari kerabat. Pihak kerabat (masyarakat yang ditonjok) 

hanya bisa mengusahakan untuk membantu pewalimah semampunya. Namun 

terkadang pewalimah meminta Tonjokan dengan menyebutkan secara jelas berapa 

yang diharapkan. Kemudian ketika seseorang menyumbang (buwuh) dan pada 

suatu saat jika orang itu menyelenggarakan hajatan, maka orang yang disumbang 

tadi berkewajiban untuk mengembalikan sumbangan (buwuh) yang telah diterima. 

Mereka yang melaksanakan tradisi nyumbang (buwuh) saling memberikan 

dan menerima sumbangan, menunjukkan bahwa ada proses pertukaran dalam 

interaksi sosial sehingga terbentul pola transaksi yang dilakukan kedua pihak yang 

dalam pelaksanaannya tanpa ada perjanjian secara tertulis dan tegas namun ditaati 

sampai sekarang. Walaupun sekilas pola transaksi tersebut pada dasarnya adalah 

berupa bantuan, namun masyarakat Desa Mayong Lor menganggap bahwa hal itu 

merupakan hutang yang harus dikembalikan oleh penerima pada saat pemberi 

menyelenggarakan walimahan, sehingga dalam hal ini terjadi ketidakjelasan akad. 

Praktek buwuh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mayong Lor dapat 

memberikan keuntungan, karena dapat meringankan beban bagi empunya hajat, 

namun juga dapat menimbulkan beban psikologis bagi penerima bantuan karena 
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harus mengembalikan buwuh tersebut sewaktu-waktu. Persoalan akan muncul 

apabila si penerima bantuan tidak mengembalikan bantuan yang dulu pernah 

diterima kepada si pemberi pada saat menyelenggarakan walimahan. 

Sehingga, antara si pemberi dan si penerima sering terjadi ketidakharmonisan 

dan keretakan hubungan dalam lingkungan masyarakat. Bahkan untuk 

mengembalikan buwuh yang pernah diterima, si penerima bantuan ini berhutang 

kepada orang lain untuk melunasi atau mengebalikan bantuan tersebut. Hal itu 

didasari karena rasa malu dan kehilangan harga diri apabila tidak 

mengembalikannya tepat waktu, maka tradisi nyumbang (buwuh) ini tepat jika 

dimasukkan dalam kategori hutang, bukan sekedar bantuan atau hibah semata.

Masyarakat Desa Mayong Lor membuktikan tentang begitu kuatnya 

eksistensi dan pengaruh hukum adat terhadap tradisi nyumbang (buwuh) dalam adat 

perkawinan. Pelaksanaannya dianggap sesuatu yang lazim dan syah dan tidak dapat 

dihindari atau dihilangkan dari kehidupan masyarakat Desa Mayong Lor karena 

dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan. Oleh karena itu, peran hukum 

dibutuhkan untuk memberikan solusi terbaik yang dapat diterima oleh masyarakat 

dengan memberikan pemahaman komperehensif dengan melalui berbagai metode 

dalam penetapan hukum yang akan bermuara pada tercapainya kemaslahatan 

masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan diatas dan belum adanya pembahasan khusus terkait 

alasan masyarakat Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,

bentuk pola pengaturan transaksi dan akibat hukum yang akan timbul jika salah satu 

pihak tidak memberikan sumbangan, maka penulis tergerak untuk melakukan 
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penelitian dengan judul “POLA PENGATURAN TRANSAKSI SUMBANGAN

(BUWUH) DALAM ADAT PERKAWINAN DI DESA MAYONG LOR, 

KECAMATAN MAYONG, KABUPATEN JEPARA.”

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan 

sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memaknai tradisi nyumbang 

(buwuh) sebagai kebiasaan yang lahir secara turun-temurun untuk 

meningkatkan rasa sosial terhadap sesama.

2. Masyarakat cenderung untuk mengambil keuntungan dari tradisi nyumbang 

(buwuh) memang benar adanya. Satu hal yang membuat suatu motif tersebut 

dapat muncul adalah hak yang memang seharusnya mereka dapatkan karena 

kewajiban mereka dalam menyumbang selalu dilaksanakan.

3. Tidak ada kejalasan akad yang timbul dari transaksi sumbangan buwuh

sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat 

jika tidak dilaksanakan dengan seharusnya.

4. Sumbangan dalam hajatan pada prakteknya untuk memberikan kemudahan 

dalam pelaksanaan walimahan, namun disisi lain juga dapat meniggalkan 

hutang.
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1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang

menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Alasan masyarakat Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara 

masih melakukan tradisi nyumbang (buwuh) sebagai suatu keharusan dalam 

adat perkawinan?

2. Bentuk Pola Pengaturan Transaksi Sumbangan (buwuh) di Desa Mayong Lor, 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara?

3. Akibat hukum yang terjadi pada masing-masing pihak yang memberikan dan 

tidak memberikan sumbangan (buwuh) dalam adat perkawinan di Desa 

Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara?

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten 

Jepara masih melakukan tradisi nyumbang (buwuh) sebagai suatu keharusan 

dalam adat perkawinan?

2. Bagaimana bentuk pola pengaturan transaksi sumbangan (buwuh) di Desa 

Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara?

3. Bagaimana akibat hukum oleh masing-masing pihak yang memberikan dan 

tidak memberikan sumbangan (buwuh) dalam adat perkawinan di Desa 

Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara?
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1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi alasan masyarakat Desa Mayong Lor, Kecamatan 

Mayong, Kabupaten Jepara masih melakukan tradisi nyumbang (buwuh)

sebagai suatu keharusan dalam adat perkawinan.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk pola pengaturan transaksi 

sumbangan (buwuh) di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten 

Jepara.

3. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari masing-masing pihak yang 

memberikan dan tidak memberikan sumbangan (buwuh) dalam adat 

perkawinan di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

1.6. Manfaat Penelitian

Dilihat dari obyek kajian, rumusan masalah, serta tujuan yang dicapai dan hasil 

yang hendak dicapai adalah sebuah penelitian yang berisi tentang eksistensi budaya 

tradisi atau pola pengaturan transaksi sumbangan (buwuh) di Desa Mayong Lor, 

Kecamatan, Mayong, Kabupaten Jepara. Oleh sebab itu penulis mempunyai 

pandangan mengenai manfaat penelitian tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini sebagai pengembangan ilmu 

hukum khususnya hukum adat perkawinan terkait tradisi nyumbang (buwuh)

yang berkembang didalam masyarakat.
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b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat Desa Mayong Lor

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban bagi 

masyarakat khususnya tentang pola pengaturan transaksi tradisi nyumbang 

(buwuh) dalam adat perkawinan dan dapat mendokumentasikan budaya 

tradisi dalam bentuk nyata yang masih tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat Desa Mayong Lor.

2) Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan membantu 

pemerintah untuk menginventarisasi, menjaga, serta melestarikan budaya 

yang telah dimiliki sebagai kekayaan intelektual yang harus dilindungi.



10
 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama 
Penulis Tahun Judul Substansi Penelitian Ket

1 Suradi 2015 “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Sistem Buwuhan 
Dalam 

Pelaksanaan 

Hajatan (Studi di 

Desa 

Kendayakan, 

Kecamatan Terisi, 

Kabupaten 

Indramayu)”

Adanya keharusan mengembalikan 

buwuhan tidak bertentangan dengan 

ketentuan syari’ah (al-Qur’an dan 

hadis) dengan alasan bahwa akad 

buwuhan tersebut telah berubah 

status hukumnya dari akad tabarru’ 

menjadi akad utang – piutang dan 

perubahan tersebut dikehendaki dan 

dipahami oleh masyarakat Desa 

Kendayakan secara umum, serta 

praktik buwuhan tersebut telah 

menjadi kotrak sosial dalam 

masyarakat sebagai utang – piutang 

bukan sebagai akad tabarru’.

Bentuk : 

Skripsi

Terbit tahun 

2015

Universitas 

Islam 

Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta

2 Lambang 

Raspriyo 

Aji 

(2002)

2002 “Tradisi Buwuh di 

Desa dan Kota 

(Studi Komparatif 

Sinkronik 

Pelaksanaan 

Buwuh di Desa 

Widodaren, 

Kecamatan 

Widodaren, 

Kabupaten Ngawi 

dan Desa 

Pepelegi, 

Kecamatan Waru, 

Kabupaten 

Sidoarjo).”

Di desa Widodaren-Ngawi, 

undangan dapat berwujud lisan 

maupun tulisan. Sementara itu di 

desa Pepelegi-Sidoarjo undangan 

tertulis merupakan keharusan. 

Tanpa undangan mereka tidak akan 

datang dan buwuh. Konvensi 

lainnya mereka yang datang pasti 

memiliki ikatan dengan pemilik 

hajat (kekerabatan, kesatuan tempat 

tinggal dan ikatan persahabatan). 

desa Widodaren-Ngawi Sebagai 

refleksi masyarakat pedesaan sistem 

buwuhnya sangat tradisional. 

Sedangkan buwuh di desa Pepelegi-

Sidoarjo yang berkonteks 

masyarakat perkotaan telah 

mengalami perkembangan lebih 

jauh. Buwuh yang menggunakan 

tata cara tradisional masih eksis

Bentuk : 

Skripsi

Terbit tahun 

2002

Antropologi 

Universitas 

Airlangga 

Surabaya
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No Nama 
Penulis Tahun Judul Substansi Penelitian Ket

hingga saat ini, di sisi lain muncul 

bentuk buwuh yang modem. 

3 Nur Dina 

Fitriya

2012 “Pergeseran dan 

Pemaknaan 

Nyumbang (Studi 

tentang 

Konstruksi 

Masyarakat 

Tradisi 

Nyumbang pada 

Pernikahan di 

Desa Ngrombo, 

Kecamatan Baki, 

Kabupaten 

Sukoharjo, Jawa 

Tengah).”

Tradisi nyumbang di Desa 

Ngrombo, Sukoharjo, mengalami 

pergeseran. Semula merupakan 

bentuk solidaritas antar masyarakat, 

kini menjadi sebuah bentuk 

pertukaran yang sifatnya resiprokal. 

Nyumbang tidak lagi murni sebagai 

bentuk solidaritas semata, tetapi 

mengandung nilai- nilai ekonomis 

yang tinggi. Bahkan nyumbang 
merupakan sebuah bentuk asuransi 

sosial bagi masyarakat Desa 

Ngrombo.

Bentuk 

Skripsi,

Terbit tahun 

2012

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta

4 Wisma 

Nugraha 

Christian

to

2012 “Nyalap-Nyaur : 

Model Tatakelola 

Pagelaran 

Wayang Jekdong 

dalam Hajatan 

Tradisi 

Jawatimuran.”

Pagelaran Wayang Jekdong di 

komunitas tradisi Jawatimuran 

hidup subur dalam kebiasaan 

penyelenggaraan hajatan. Hajatan 

dilaksanakan oleh individu, 

keluarga, kelompok keluarga, 

lembaga dusun, dan/atau desa. 

Wayang Jekdong adalah seni 

pertunjukan wayang kulit purwa 

yang hidup dan berkembang dari 

rakyat untuk rakyat desa dan 

kampung di Jombang, Majakerta, 

Sidoarjo, Gresik, Surabaya, 

Pasuruan, Lampongan, dan Malang. 

Kelangsungan praktik hajatan dan 

pagelaran Wayang Jekdong 

didukung oleh tradisi Buwuhan 

(sumbang-menyumbang) dengan 

system nyalap-nyaur (memberi dan 

mengembalikan). Oleh karena itu, 

tata kelola modal sosial berperan 

strategis bagi dalang dalam 

mengembangkan kelangsungan 

pergelaran Wayang Jekdong. 

Demikian pula halnya dengan 

anggota masyarakat Jawatimuran 

yang masih melembagakan 

penyelenggaraan hajatan senantiasa 

Bentuk 

Jurnal, 

terbit tahun 

2012

Jurusan 

Sastra 

Nusantara, 

Fakultas 

Ilmu 

Budaya, 

Universitas 

Gadjah 

Mada Vol 

24, No 2 

Juni 2012
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No Nama 
Penulis Tahun Judul Substansi Penelitian Ket

mengelola modal sosialnya demi 

resiprositas dan solidaritas sosial.

5 Arif 

Nurhiday

at, S.st

2012 “Implikasi Sosial 

Ekonomi Desa 

Merdikorejo 

Tempel Sleman 

Yogyakarta 

Program Pasca 

Sarjana 

Antropologi 

Universitas 

Gadjah Mada 

Yogyakarta 

Nyumbang Pada 

Masyarakat.

Penelitian ini yang membahas 

mengenai bagaimana pengaruh 

sosial ekonomi dari tradisi 

nyumbang bagi masyarakat Desa 

Merdikorejo dan Pengaruh 

nyumbang terhadap kehidupan 

sosial masyarakat Desa 

Merdikorejo. Masyarakat desa

tersebut menganggap tradisi 

nyumbang sebagai bagian ikatan 

kekerabatan atau emosi sosial. 

Melalui tradisi nyumbang maka 

akan semakin mempersempit jurang 

pemisah antar berbagai tingkatan 

status dalam masyarakat. Pengaruh

nyumbang dari segi ekonomi dapat

dilihat bahwa intensitas nyumbang 

yang sangat sering di Desa

Merdikorejo mengakibatkan sebuah 

keluarga harus mengencangkan ikat 

pinggang agar kebutuhan-

kebutuhan hidupnya dapat 

terpenuhi. Tradisi nyumbang tidak 

hanya menjadi beban golongan 

masyarakat bawah saja secara 

ekonomi akan tetapi juga menjadi 

beban bagi masyarakat golongan 

menengah ke atas.

Bentuk 

Tesis, terbit 

tahun 2012, 

Jurusan S2 

Antropologi 

Universitas 

Gadjah 

Mada.

6 Wisma 

Nugraha 

Ch.r.,

Drs.,

M.hum.

2013 “Tatakelola 

Komunitas 

Penanggap Dan 

Pergelaran 

Wayang Jekdong 

Ki Surwedi Jawa 

Timur”

Pergelaran Wayang Jèkdong 

merupakan arena sosial yang erat 

dengan tradisi hajatan masyarakat 

Jawatimuran. Praktik pergelaran 

Wayang Jèkdong, masih kuat 

karena dukungan komunitas 

penanggap, terutama relasinya 

dengan tradisi hajatan. Beberapa 

model pengelolaan modal untuk 

hajatan dan menanggap wayang 

adalah: (1) model nyalap-nyaur 

(memberi mengembalikan), 

sumbangan dalam bentuk in-natura; 

(2) model buwuh, sumbangan 

Bentuk 

Disertasi, 

terbit tahun 

2013

Program 

Studi S3 

Pengkajian 

Seni 

Pertunjukan 

dan Seni 

Rupa UGM
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No Nama 
Penulis Tahun Judul Substansi Penelitian Ket

dalam bentuk uang; (3) model 

arisan hajatan dan arisan nanggap 

wayang. Prinsip nyalap-nyaur 

berpedoman pada konsep gentian 

(bergulir) atau saling pengertian, 

tolongmenolong, timbal-balik 

(mutuality atau reciprocity).

7 Henny 

Ekawati

2005 “Dinamika 

Hubungan 

Resiprokal 

Menyumbang dan 

Sambatan 

Pembangunan 

Rumah di 

Pedesaan”

Telah terjadi dinamika hubungan 

resiprokal menyumbang dan 

sambatan di Kaliloro. Kegiatan 

menyumbang pada setiap hajatan 

yang berhubungan dengan siklus 

hidup manusia maupun yang di luar 

siklus hidup manusia pada 

1972/1973 dibandingkan tahun 

1999/2000 hingga sekarang 

mengalami pergesaran pertama, 

terjadi perubahan jenis sumbangan 

dari barang ke uang dengan alasan 

praktis. Kedua, terjadi perubahan 

standar jumlah sumbangan. Ketiga, 

terjadi pergeseran pada besar 

kecilnya hajatan yang 

diselenggarakan untuk sebuah acara 

siklus hidup maupun di luar siklus 

hidup. Keempat, terjadi pergeseran 

dari model hajatan yaitu hajatan 

tutup pintu yang mulai dianggap 

umum oleh warga setempat. 

Bentuk 

Tesis, terbit 

tahun 2005, 

Prodi S2 

Sosiologi 

Universitas 

Gadjah 

Mada

8 Siti 

Munawa

roh

2007 “Gandrung Seni 

Pertunjukkan di 

Banyuwangi”

Dalam jurnal ini terdapat tradisi 

yang disebut Ngrepen dalam tari 

Gandrung. Pada mulanya tukang

gedhog (orang yang mengatur 

jalannya menari dengan Gandrung) 

menari bersama penari Gandrung, 

kemudian dengan nyanyian pendek 

(ranginan), seorang gedhog

mengajak penari gandrung dan 

mengajak salah seorang tamu. Pada 

saat mengajak tamu penari 

gandrung membawa talam yang 

berisi 4 selendang atau sampur.

Kemudian tamu yang didatangi 

mempersilahkan penari untuk 

Bentuk 

Jurnal Janta, 

terbit tahun 

2007, Balai 

Pelestarian 

Sejarah dan 

Nilai 

Tradisional 

Yogyakarta, 

Vol II No. 4 

Desember 

2007
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No Nama 
Penulis Tahun Judul Substansi Penelitian Ket

duduk di sampingnya dan 

menyanyikan lagu sesuai 

permintaannya. Tamu dijadikan 

pemaju (pengibing) kemudian 

meletakkan amplop yang berisi

uang yang disebut buwuh ke dalam 

talam serta mengambil sampur 

untuk membagikan pada tamu-tamu 

lain, selanjutnya ditawarkan pada 

teman-teman dekatnya untuk 

menari bersama Gandrung. Terlihat 

bahwa dalam penyelenggaraan tari 

Gandrung tamu yang hadir harus 

memberikan buwuh untuk bias ikut 

menjadi pemaju (pengibing) dengan 

penari.

9 Soetji

Lestari

2014 “The tradition to 

donate among 

women in 

Javanese rural

areas: 

Reciprocity, food 

exchange and 

monetization.”

Jurnal ini menunjukkan ada 

perbedaan tipologi nyumbang yang

didasarkan pada ruang lingkup 

kewajiban nyumbang, yakni 

lingkup desa (mbarang 

gawe/hajatan besar) dan lingkup 

tapis wiring (tetangga dekat: hajatan

kecil/slametan). Perbedaan tipologi 

ruang lingkup nyumbang ini disertai

perbedaan pembagian kerja secara 

seksual. yang menempatkan 

pasangan suami isteri memiliki 

kewajiban sosial yang berbeda 

dalam tradisi nyumbang, baik dalam 

bentuk sumbangan maupun 

intensitas menyumbang. Laki-laki

menyumbang uang; perempuan 

menyumbang bahan pangan. 

Demikian pula secara gender ada 

perbedaan proses dan mekanisme 

sistem resiprositas antara laki-laki 

dan perempuan yang diakibatkan 

oleh perbedaan bentuk sumbangan.

Bentuk 

Internationa

l Journal of 

Sociology 

and

Anthropolo

gy, terbit 

tahun 2014, 

Univercity 

General 

Sudirman 

Purwokerto 

Indonesia 

Vol.6(6), 

pp. 205-

213, July 

2014.

10 Faizal 

Setyo 

Santoso 

2017 “Pola Transaksi 

Sumbangan 

(Buwuh) dalam 

Adat Perkawinan 

Di Desa Mayong 

Dari hasil penelitian diatas 

menunjukkan hal-hal yang 

berkaitan dengan kondisi sosiologis 

masyarakat kurang dibahas secara 

mendalam, sehingga kebaharuan 

Bentuk 

Skripsi 

dalam 

proses
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No Nama 
Penulis Tahun Judul Substansi Penelitian Ket

Lor, Kecamatan 

Mayong, 

Kabupaten 

Jepara.”

dalam penelitian ini adalah 

membahas tentang alasan mendasar 

mengapa masyarakat Desa Mayong 

Lor, Kecamatan Mayong, 

Kabupaten Jepara masih 

melaksanakan pola pengaturan

transaksi sumbangan (buwuh)

sebagai suatu keharusan dalam adat 

perkawinan serta akibat apa yang 

timbul baik hukum dan non hukum 

jika salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya. Sehingga 

penelitian ini nantinya dapat 

menjadi referensi terkait eksistensi 

tradisi nyumbang (buwuh) di Desa 

Mayong Lor, Kecamatan Mayong, 

Kabupaten Jepara.

2.2. Hukum Sebagai Kaidah Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan berkembang didalam 

lingkungan masyarakat. Manusia sebagai masyarakat akan menghasilkan suatu 

hubungan anatar individu maupun kelompok untuk berinteraksi dalam memenuhi 

kebutuhannya. Interaksi yang dihasilkan, akan menimbulkan gesekan karena 

didalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan bersama, sehingga 

mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu 

hukum hadir untuk mengatur dan menertibkan masyarakat.

Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan 

petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum tidak lain adalah lambang-lambang yang 

digunakan untuk menyampaikan norma-norma hukum. Lambang yang paling 

umum adalah dalam bentuk peraturan tertulis atau lainnya seperti lukisan, dan 

bahkan juga dalam gerakan-gerakan badan. Oleh karena semua itu hanya lambang 

saja, tanpa menghapuskan norma hukumnya sendiri (Rahardjo, 2006:34).
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Manusia sebagai individu pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya 

atau bebas, namun manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dimasyarakat tidak 

dapat berbuat bebas menurut kehendaknya. Ketentuan yang mengatur tingkah laku 

manusia atau yang menjadi pedoman manusia untuk berperilaku guna menjaga 

keseimbangan kepentingan mereka dalam masyarakat itu dinamakan kaidah sosial 

(Daliyo, 2001:15).

Hukum sebagai kaidah sosial tidak hanya berupa suatu aturan yang tertulis 

untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, namun hukum sebagai kaidah atau 

norma sosial, tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. 

Kaidah sosial yang menjadi pedoman manusia berperilaku dalam masyarakat ada 

bermacam-macam. Menurut Daliyo (2001:15-17), norma atau kaidah sosial dibagi 

menjadi 4 macam, yaitu:

2.2.1. Kaidah Agama

Kaidah agama atau kaidah kepercayaan yaitu kaidah sosial yang asalnya 

dari Tuhan dan berisikan larangan-larangan, perintah-perintah dan anjuran-

anjuran. Kaidah ini merupakan tuntutan hidup manusia untuk menuju kea rah 

yang baik dan benar. Kaidah agama mengatur tentang kewajiban-kewajiban 

manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Pelanggaran terhadap 

kaidah agama ada sanksinya, namun sanksi itu akan datang dari Tuhan. 

Contoh-contoh kaidah agama adalah sebagai berikut:

a. Lakukanlah shalat lima waktu;

b. Hormatilah ibu bapamu;

c. Jangan membunuh;
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d. Jangan mencuri;

e. Jangan berbuat cabul.

2.2.2. Kaidah Kesusilaan

Kaida kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dari suara hati 

manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan 

pernbuatan mana yang buruk, oleh karenanya kaidah kesusilaan bergantung 

pada setiap pribadi manusia. Manusia itu berbuat baik atau berbuat buruk 

karena bisikan suara hatinya. Kaidah kesusilaan mendorong manusia untuk 

kebaikan akhlak pribadinya huna penyempurnaan manusia. Kaidah kesusilaan 

melarang juga manusia untuk mencuri, berbuat cabul dan lain-lain, karena hal 

tersebut juga dirasa bertentangan dengan kaidah kesusilaan yang ada dalam 

hati nurani setiap manusia yang normal.

Kaidah kesusilaan ditujukan kepada sikap batin manusia, asal dari 

manusia sendiri maka yang mengancam setiap pelanggaran kaidah kesusilaan 

adalah batin manusia itu sendiri. Sehingga sanksi untuk mereka yang 

melanggar kaidah kesusilaan bukanlah paksaan dari luar dirinya, melainkan 

dari batinnya sendiri, oleh karena itu kaidah kesusilaan bersifat otonom. 

Contoh-contoh kaidah kesusilaan misalnya:

a. Berbuatlah jujur;

b. Hormatilah sesamamu;

c. Jangan berzinah;

d. Jangan mencuri;

e. Jangan membunuh.
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2.2.3. Kaidah Kesopanan

Kaidah kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari 

pergaulan dalam masyarakat tertentu. Kaidah kesopanan, dasarnya adalah 

kepantasan, kebiasaan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh 

karena itu kaidah kesopanan dinamakan pula dengan kaidah sopan santun, tata 

karma atau adat. Kaidah kesopanan ditujukan kepada sikap lahir setiap 

pelakunya demi ketertiban dalam pergaulan, sehingga tujuannya bukan 

manusia sebagai pribadi tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup 

bersama ditengah masyarakat. 

Sanksi terhadap setiap pelanggar kaidah kesopanan adalah mendapat 

celaan dari masyarakat dimana ia berada. Sehingga sanksi itu dipaksakan oleh 

kekuasaan dari luar yaitu masyarakat dan bersifat heteronom. Contoh-contoh 

kaidah kesopanan misalnya:

a. Orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua;

b. Jika seseorang akan memasuki rumah orang lain harus minta izin lebih 

dahulu;

c. Mempersilahkan duduk seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan 

umum;

d. Mengenakan pakaian pantas dan sopan;

e. Menggunakan barang orang lain harus seizin pemiliknya.

2.2.4. Kaidah Hukum

Kaidah hukum merupakan peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan 

secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap 
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orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh apparat masyarakat atau apparat 

negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah 

hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan kongkrit yang 

dilakukan oleh manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap 

batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana 

perbuatan lahirian orang itu. 

Kaidah hukum tidak akan memberi sanksi kepada seseorang yang 

mempunyai sikap batin yang buruk, tetapi yang akan diberi sanksi oleh kaidah 

hukum adalah perwujudan sikap batin yang buruk itu menjadi perbuatan nyata 

atau perbuatan kongkrit. Namun demikian kaidah hukum tidak hanya 

memberikan kewajiban saja, tetapi juga memberikan hak. Asal mula dan sanksi 

bagi pelanggar kaidah hukum datang dari luar diri manusia, maka sifatnya 

heterogen. Contoh-contoh kaidah hukum misalnya:

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974);

b. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW);

c. Apabila suatu persetujuan perburuhan dibuat tertulis maka biaya akte 

beserta lain-lain biaya tambahan harus dipikul oleh majikan (Pasal 1601 d 

BW);

d. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak, diancam 

karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun 

(Pasal 338 KUHP);
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e. Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Pasal 362 KUHP).

2.3. Solidaritas Sosial

Kehidupan bermasyarakat tidak luput dengan adanya sebuah rasa 

kekeluargaan, gotong royong dan solidaritas diantara masyarakat yang saling 

bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Daula (2001:35)

secara terminologis kata "solidaritas" berasal dari bahasa latin solidus "solis" yang 

dipakai dalam sistem sosial yang berhubungan dengan integritas kemasyarakatan 

melalui kerjasama dan keterlibatan yang satu dengan yang lainnya. Bentuk dari

solidaritas dalam kehidupan masyarakat berimplikasi pada kekompakan dan 

keterikatan dari bagian-bagian yang ada. Bangsa Perancis mengaplikasikan 

terminologi solidaritas pada keharmonisan sosial, persatuan nasional dan kelas 

dalam masyarakat.

Dilihat dari struktur masyarakatnya, Durkheim membagi solidaritas sosial 

kepada dua kelompok, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Durkheim 

menggunakan istilah solidaritas mekanik dan organik untuk mengalisa mesyarakat 

keseluruhan, bukan organisasi-organisasi dalam masyarakat (Soekanto, 1985:4)

2.3.1. Solidaritas Mekanik

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. 

Masyarakat pada solidaritas mekanik memiliki rasa kesadaran kolektif yang 
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merujuk kepada totalitas kepercayaan yang kebanyakan pada masyakarat yang 

mempunyai pekerjaan dan pengalaman yang sama. Menurut Durkheim dalam 

(Johnson, 1994:183) solidaritas mekanik dijumpai pada masyarakat yang 

masih sederhana (segmental) yang belum terdapat pembagian kerja, artinya apa 

yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat biasanya dapat 

dilakukan pula oleh orang lain, sehingga tidak terdapat saling ketergantungan 

antara kelompok berbeda, karena masing-masing kelompok dapat memenuhi 

kebutuhanya sendiri dan masing-masing. Tipe solidaritas yang didasarkan atas 

kepercayaan dan setiakawanan ini diikat oleh apa yang oleh Durkheim 

dinamakan conscience collective yaitu suatu sistem kepercayaan dan perasaan 

yang menyebar merata pada semua anggota masyarakat. 

Durkheim menyatakan ada dua sifat yang dimiliki oleh kesadaran 

kolektif yaitu sifatnya yang exterior dan sifatnya yang konstarint. Pada sifatnya 

exterior keadaan kolektif berada diluar individu manusia dan yang masuk 

kedalam indivudu tersebut dalam perwujudan sebagai aturan-aturan moral, 

agama, tentang baik dan buruk dan lain sebagainya. Sedangkan pada sifatnya 

yang konstarint kesadaran kolektif tersebut memiliki daya memaksa terhadap 

individu-individu manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota

masyarakat terhadap kesadaran-kesadaran kolektif ini akan mengakibatkan 

adanya sanksi-sanksi hukuman terhadap anggota masyarakat yang 

bersangkutan (Johnson, 1994:183).

Masyarakat yang termasuk dalam solidaritas mekanik merasa semua 

orang yang ada disekitarnya sama, sehingga dapat bersatu. Mereka mempunyai 
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suatu ikatan diantara yang lainya, karena semua terlibat dalam kegiatan yang 

hampir sama.

2.3.2. Solidaritas Organik

Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat

masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan 

karena saling ketergantungan antar satu dan yang lainnya. Menurut Sunarto, 

(2004:128) setiap anggota menjalankan peran yang berbeda, dan saling 

ketergantungan seperti pada hubungan antara organisme biologis. Solidaritas 

organik ini menyebabkan masyarakat yang ketergantungan antara yang satu 

dengan yang lainnya, karena adanya saling ketergantungan ini maka

ketidakhadiran pemegang peran tertentu akan mengakibatkan gangguan pada

sistem kerja dan kelangsungan hidup masyarakat. Keadaan masyarakat dengan 

solidaritas organik ini, ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan 

lagi kesadaran kolektif melainkan kesepakatan yang terjalin diantara berbagai 

kelompok profesi 

Menurut Ritzer (2012:145) solidaritas organik dipersatukan oleh 

perbedaan-perbedaan diantara orang-orang, oleh fakta bahwa semuanya 

mempunyai tugas-tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Masyarakat organik 

akan banyak membutuhkan tenaga dari orang lain agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya, karena mereka melaksanakan setiap pekerjaan yang 

relatif sempit. Oleh karena itu masyarakat organik dalam pandangan Durkheim 

dipersatukan oleh spesialisasi orang-orang dan kabutuhan mereka untuk 

layanan-layanan dari banyak orang lain (Ritzer, 2012:147).
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Oleh sebab itu, solidaritas organik merupakan solidaritas yang terbangun 

antara sesama manusia yang didasari atas kemanusiaan serta besarnya 

tanggungjawab dalam kehidupan sesama. Solidaritas tersebut mempunyai 

kekuatan sangat besar dalam membangun kehidupan harmonis antara sesama. 

Karena itu, landasan solidaritas tersebut lebih bersifat lama dan tidak 

temporer. Bila diskemakan maka dua solidaritas itu dapat dilihat dari skema 

dibawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Organik

Solidaritas Mekanik Solidaritas Organik
- Individualitas rendah

- Kesadaran kolektif kuat

- Pembagian kerja rendah

- Hukum represif dominan

- Bersifat primitif-pedesaan

- Saling ketergantungan relatif rendah 

- Keterlibatan komunitas dalam 

menghukum orang yang 

menyimpang

- Konsensus terhadap pola-pola 

normatif penting

- Individualitas tinggi

- Kesadaran kolektif lemah

- Pembagian kerja tinggi

- Hukum restitutif dominan

- Bersifat industrialis – perkotaan

- Saling ketergantungan tinggi

- Badan-badan kontrol sosial yang 

menghukum orang yang 

menyimpang 

- Konsensus pada nilai-nilai abstrak 

dan umum penting

Sumber: M. Rahmat Budi Nuryanto, eJurnal Ilmu Sosiatri, Vol. 2, No. 3 2014:53-56

2.4. Interaksi Sosial

2.4.1.Pengertian Interaksi Sosial

Hubungan-hubungan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat, yakni 

hubungan antara orang dengan orang, orang dengan kelompok masyarakat, 

kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat, dapat menimbulkan 

suatu interaksi diantara masyarakat. Menurut Soekanto dalam Rianto Adi 

(2012:42) interaksi sosial merupakan hubungan yang terjadi dalam 

sekelompok induvidu yang saling berhubungan baik dalam berkomunikasi 
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maupun melakukan tindakan sosial. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan 

bersama 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis 

yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara kelompok 

manusia dengan kelompok manusia. Interaksi sosial merupakan konsep abstrak 

yang dapat ditempelkan pada kejadian-kejadian dimana orang saling bertemu, 

baik secara tatap muka, atau secara tidak langsung, dengan maksud damai atau 

bertikai, dengan maksud bekerja sama atau bersaing, dan sebagainya (Veeger 

K. 1992:56).  

Secara teoritis, interaksi sosial sekurang-kurangnya ada dua syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya 

kontak sosial tidaklah semata-mata bergantung dari tindakan, teapi juga 

bergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut Sedangkan 

aspek terpenting dari komunikasi adalah jika seseorang memberikan tafsiran 

pada sesuatu atau perlakuan orang lain (Suyanto – Narwoko, 2006:16). 

Sehingga dengan adanya kontak sosial melalui komunikasi diantara kedua 

pihak, maka terdapat interaksi sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

2.4.2.Bentuk Interaksi Sosial

Bentuk interaksi sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih, akan

berdampak pada sifat seorang individu yang dapat mempengaruhi sebuah 

perubahan dalam diri seseorang. Artinya dalam interaksi sosial terdapat 

hubungan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun 
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kelompok, yang merupakan hubungan yang dilakukan oleh manusia untuk 

bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki oleh manusia yang 

berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Menurut (Gerungan, 

2010:194) bahwa sesuai dengan bentuk pelaksanaannya terdapat jenis interaksi 

sosial sebagai berikut:

a. Interaksi Antar Status

Interaksi antar status adalah hubungan antara dua pihak dalam individu 

yang berbeda dalam satu lingkungan yang bersifat formal sehingga 

masing-masing pihak dapat melakukan interaksinya didasarkan pada 

status masing-masing. Misalnya hubungan antara guru dan siswa atau 

siswa dengan orang tua atau dengan keluarganya yang berbeda status.

b. Interaksi Antar Kepentingan

Interaksi antara kepentingan merupakan hubungan antara pihak induvidu 

yang berorientasi terhadap kepentingan dari masing-masing pihak. Pada

hubungan ini, masing-masing pihak saling memberikan solidaritasnya 

untuk mendukung terciptanya suatu sikap yang harmonis sehingga 

komunikasi tersebut dapat tercapai dengan baik.

c. Interaksi Antar keluarga

Interaksi antar keluarga merupakan suatu hubungan yang terjadi antar 

pihak yang mempunyai hubungan darah. Pada hubungan ini, solidaritas 

antara anggota yang relatif lebih tinggi dan bentuk hubungannya lebih 

bersifat informal.
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d. Interaksi Antar Persahabatan

Interaksi ini merupakan hubungan antara dua atau lebih dimana masing-

masing individu sangat mendambakan adanya komunikasi yang saling 

menguntungkan untuk menjalin suatu hubungan yang sedemikian dekat 

atau kekerabatan.

2.4.3.Strata Sosial

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat terdiri dari berbagai kalangan 

yang memiliki kedudukan atau strata sosial yang berbeda dalam lingkungan 

masyarakat. Garna (1996:179) menjelaskan strata sosial sebagai sebuah proses 

yang membedakan para individu dalam masyarakat, dan menyebabkan 

munculnya suatu hirarki yang terdiri dari lapisan (strata) yang berlainan 

kedudukannya. Pada hakekatnya, keberadaan strata sosial akan cenderung 

mengakibatkan kesempatan hidup yang berbeda.

Menurut Ali, S. Husin dalam Garna (1996:180) adanya perbedaan 

kesempatan hidup akan dipengaruhi oleh 6 hal, yaitu:

(1) Karakter pribadi; 

(2) Agama; 

(3) Pendidikan; 

(4) Tanggung jawab dalam komuniti; 

(5) Pekerjaan atau profesi; dan 

(6) Kedudukan ekonomi.

Pada stuktur sosial tidak hanya membahas mengenai unsur-unsur sosial 

yang terdiri dari kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-
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kelompok sosial saja, tetapi juga terdapat lapisan-lapisan sosial (sosial 

stratification) dan kekuasaan. Bentuk-bentuk lapisan masyarakat memiliki 

banyak macam diantaranya didasarkan pada jenis kelamin, umur, status sosial-

ekonomi, perbedaan pemimpin dan yang dipimpin, golongan majikan dan 

buruh, pembagian kerja, wewenang, dan sebagainya. 

Setiap orang pada umumnya menginginkan agar tidak ada perbedaan 

kedudukan dan peranan didalam masyarakat. Namun tentunya kita menyadari 

bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi dalam masyarakat karena selalu 

ada warga lapisan atas (upper class), lapisan menengah (middle class), dan 

lapisan bawah (lower class) (Soekanto dalam Rianto Adi, 2012:34).

Strata dalam masyarakat dibagi oleh kelas-kelas yang merupakan bagian-

bagian yang saling berkaitan dari suatu sistem sosial yang diberi batasan 

berdasarkan hubungan ekonomi mereka. Kelas masyarakat diidentifikasikan 

berdasarkan hubungan tenaga kerja manusia dengan sumber kehidupan dan 

sarana produksi. Jadi kelas mengelompokkan anggota-anggota masyarakat 

secara kasar sebagai pekerja, pemilik, seniman, budak dan seterusnya 

(Keesing, 1981:72).

Oleh karena itum adanya strata sosial yang terdapat dimasyarakat, yaitu 

bahwa pembagian/pengelompokan masyarakat berdasarkan status akan 

membentuk perilaku masyarakat dari golongan-golongan (strata) tertentu yang 

menghendaki terciptanya gengsi sosial, sesuai dengan standar 

kelompoknya/golongannya. Sehingga kesesuaian antara perilaku seseorang 
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dengan standar aturan kelompoknya akan memberikan efek positif dalam 

proses interaksi sosial yang berlangsung.

2.4.4.Resiprositas dalam Pertukaran Sosial

Interaksi sosial dalam masyarakat dapat tetap terjalin dengan baik apabila 

masing-masing pihak memahami perannya dan saling memberikan respon 

secara timbal balik, sehingga mampu menentukan sikap dan perilaku yang 

pantas sesuai dengan standar peran yang ada di lingkungannya. Menurut Sairin 

(2002:43) resiprositas merupakan ciri sistem pertukaran dalam perekonomian 

pada masyarakat tradisional. Tetapi resiprositas tidak hanya saja terjadi pada 

masyarakat tradisional saja, melainkan terjadi pula pada masyarakat kota. 

Secara sederhana resiprositas merupakan pertukaran timbal balik antara 

individu atau antar kelompok.

Dalton (dalam Sairin, 2002:42-43) menjelaskan bahwa resiprositas 

merupakan pola pertukaran sosial ekonomi yang dalam pertukaran tersebut, 

individu memberikan dan menerima pemberian barang atau jasa karena 

kewajiban sosial. Terdapat kewajiban orang untuk memberi, menerima dan 

mengembalikan kembali pemberian dalam bentuk yang sama atau berbeda.

Kaitannya resiprositas dan pertukaran sosial, teori pertukaran sosial

sendiri merupakan salah satu teori sosial yang mempelajari bagaimana 

seseorang berhubungan dengan orang lain, kemudian seseorang itu 

menentukan keseimbangan antara pengorbanan dan keuntungan yang 

didapatkan dari hubungan itu. Setelah seseorang menentukan 
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keseimbangannya, ia akan menentukan jenis hubungan dan kesempatan 

memperbaiki hubungan atau tidak sama sekali (Poloma, 2007:52).

Keputusan masyarakat sebagai individu untuk menentukan sikap melalui 

perilaku yang nyata dalam hubungan sosial, dengan respon secara timbal balik 

(resiprositas), akan mempengaruhi proses pertukaran sosial yang dilaksanakan. 

Sehingga suatu pemberian dan penerimaan sumbangan terhadap seseorang 

akan tercapai keselarasan perilaku masyarakat dalam interaksi sosial.

Menurut Ritzer & Goodman, (2004:359) ciri khas teori pertukaran yang 

menonjol adalah cost and reward. Saat berinteraksi, manusia selalu 

mempertimbangkan cost (biaya atau pengorbanan) dengan reward

(penghargaan atau manfaat) yang diperoleh dari interaksi tersebut. Jika cost 

tidak sesuai dengan reward-nya, maka salah satu pihak yang mengalami situasi 

seperti ini akan merasa sebal dan menghentikan interaksinya, sehingga 

hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan. 

Ketika seseorang memberikan bantuan sumbangan kepada orang lain, 

penerima sumbangan akan memberikan jamuan karena pemberi telah 

merelakan sebagian harta miliknya diberikan kepada penerima. Kemudian, 

karena telah menerima bantuan sumbangan ia merasa berkewajiban untuk 

membalas dengan memberi bantuan sumbangan yang sepadan. Sehingga jika 

tidak dikembalikan atau jumlahnya tidak sesuai, maka interaksi sosial diantara 

pihak akan terganggu karena kekecewaan yang dialami pihak lain.
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2.5. Pola Transaksi

2.5.1. Pengertian Pola Transaksi

Sebuah kebiasaan yang membentuk suatu keteraturan pola dalam 

interaksi sosial akan menghasilkan sebuah transaksi diantara pihak, pola yang 

terbentuk merupakan model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang 

dapat dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari 

sesuatu. Menurut Zulkifli (2003:10) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-

dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa: “Secara umum 

transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan 

paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) 

yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, 

pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu 

ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Pada sistem ekonomi paradigma 

Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) 

karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah 

dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakn menjadi 2 yaitu transaksi halal dan 

haram.

Sedangkan pengertian transaksi menurut Skousen (2007:71) dalam 

bukunya yang berjudul “Pengantar Akuntansi Keuangan” menyatakan bahwa:

“Pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan 

organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.”

Sehingga pola transaksi merupakan suatu model atau bentuk pertukaran barang 
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ataupun jasa yang memuat unsur ekonomi dan mempunyai maksud untuk 

menghasilkan sesuatu.

Transaksi disini lebih dimaknai sebagai sebuah pertukaran atau 

hubungan timbal balik antara dua pihak yang saling berinteraksi dalam 

lingkungan masyarakat. Menurut Homans dalam Ritzer, (2012:714) adanya 

suatu transaksi adalah berorientasi pada imbalan dan biaya yang dilihat melekat 

pada jenis-jenis tindakan tertentu yang merefleksikan kepentingan dan pilihan 

mereka untuk memperoleh keuntungan (profit). Perhitungan tentang imbalan 

dan biaya ini dibuat dalam kaitannya dengan imbalan dan biaya marginal yang 

terjamin, dan para aktor individu dimotivasi untuk memaksimalkan 

keuntungan yang dapat mereka raih.

Perhatian utama dari Homans bukan pada tindakan yang terisolasi, tetapi 

terletak pada hubungan sosial yang dikonsepkan sebagai hubungan pertukaran 

atau transaksi. Menurut argumennya tidak ada pola interaksi yang akan muncul 

atau bertahan jika tidak semua partisipan dapat meraih keuntungan. Mereka 

yang mengalami kerugian dalam interaksi akan menarik diri dan akan beralih 

kepada jenis-jenis tindakan yang lebih menguntungkan. Homans lebih lanjut 

berargumen bahwa proses keluar dan masuk ke dalam hubungan pertukaran 

akan terus berlanjut hingga pada titik ketika seluruh partisipan mampu untuk 

menyetarakan profit yang terjamin dalam sebuah hubungan dan profit yang 

dapat diperoleh dari tindakan alternatif yang tersedia (Eka Machmud, 

Muhammad. Jurnal Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September 2015, 275).
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Berdasarkan pernyataan Homans tersebut transaksi yang muncul dari 

interaksi sosial akan membentuk suatu pola yang bersifat dinamis sesuai 

kondisi masyarakat dengan dipengaruhi oleh profit dalam hubungan 

masyarakat. Sehingga pola transaksi merupakan suatu bentuk pertukaran 

barang ataupun jasa yang memuat unsur ekonomi dan mempunyai maksud 

untuk menghasilkan sesuatu.

2.5.2. Bentuk Transaksi

Suatu bentuk transaksi, timbul dari kesepakatan masyarakat sebagai 

pihak satu dan lainnya untuk menentukan bentuk transaksi apa yang digunakan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun bentuk transaksi dibagi menjadi 4 

sebagai berikut:

1. Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. Pada Pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli adalah 

suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan 

sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai 

pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

2. Tukar-menukar

Tukar-menukar diatur dalam Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546 KUH 

Perdata. Perjanjian tukar-menukar adalah "Suatu persetujuan, dengan mana 

kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu 

barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya" (pasal 

1541 KUHPer). Tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana 
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kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu 

barang secara bertimbal-balik sebagai gantinya suatu barang lain. 

Perjanjian ini juga dikenal dengan nama “barter”.

3. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran suatu hargayangoleh pihak yang tersebut terakhir itu 

disanggupi pembayarannya (pasal 1548 KUHPer). Sewa menyewa adalah 

suatu perjanjian konsensual. Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik 

tercapainya sepakat mengenai unsure-unsur pokoknya, yaitu barang dan 

harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk 

dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir 

ini adalah membayar “harga sewa”.

4. Hutang-piutang

Hutang piutang yang lazim dikenal dalam dunia usaha timbul dari 

adanya suatu perikatan dan sebagaimana kita ketahui perikatan itu dapat 

timbul dari Perjanjian dan Undang-undang (vide Pasal 1233 KUHPerdata): 

Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi 

sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih.” Dari perjanjian hutang piutang ini timbulah prestasi dan kontra 

prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak berdasarkan 
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kesepakatan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian dan atau 

melaksanakannya dengan tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan akan 

perbuatannya tersebut dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk 

meneruskan perjanjian tersebut, atau meminta pembatalan perjanjian 

disertai penggantian biaya kerugian dan bunga (vide Pasal 1267 

KUHPerdata).

Menurut Djamanat, (2012:225) hukum hutang piutang atau hukum 

perutangan dalam suasana hukum adat merupakan kaidah-kaidah atau 

norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas 

benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam 

hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak 

dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut 

mengeani benda-benda yang bukan tanah. Adat hukum hutang piutang 

tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang 

menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga 

masalah yang menyangkut tentang:

(1) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang;

(2) Sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong;

(3) Panjer;

(4) Kredit perseorangan.
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2.6. Tradisi

2.6.1. Pengertian Tradisi

Masyarakat dalam kehidupannya memiliki suatu kebiasaan atau tradisi 

yang dimaknai sebagai warisan leluhur yang harus dijaga sebagai amanah 

nenek moyang. Al Jabir (2000:5) mengatakan bahwa kata tradisi aslinya 

berasal dari bahasa Arab yang sering disebut turatsi, yang artinya warisan 

budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2017), tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran 

dan sebagainya yang turun menurun dari nenek moyang. Ada pula yang 

menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala 

sesuatu yang ditransmisikan dan diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari 

masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. 

Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, 

namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara 

kebetulan atau disengaja (Sztompka, 2007:69). Pada dasarnya bahwa tradisi,

intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. 

Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola perilaku dan adat 

kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian 

tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Sebagai 

sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah 

laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai 
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dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan 

sistem teknologi. Sistem ideologi meliputi etika, norma, dan adat istiadat yang 

berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang 

meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakatnya (Esten, 1999:22).

Selain itu, sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem 

yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, 

laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia 

yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem 

tersebut adalah symbol yakni meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk 

kepercayaan), simbol kognitif (yang membentuk ilmu pengetahuan), simbol 

penilaian moral, dan simbol ekspresif atau simbol yang menyangkut 

pengungkapan perasaan (Esten, 1999:22).

Hal tersebut juga senada dengan pendapat Koentjaraningrat (2002:10-11) 

yang mengatakan bahwa tradisi sama dengan adat. Adat merupakan wujud 

ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata-kelakuan, karena adat 

berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal 

(lokal castom) yang mengatur interaksi masyarakat. Sedangkan budaya atau 

kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain budaya 

merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola prilaku yang 

merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu 

masyarakat tertentu (Koentjaraningrat, 2002:9). 
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Tradisi merupakan adat kebiasaan yang lahir dari masyarakat sebagai 

warisan leluhur untuk menjaga kerukunan dan kelakuan dalam interaksi sosial 

dimasyarakat. Tradisi sebagai adat kebiasaan mempunyai fungsi untuk 

mengatur interaksi didalam masyarakat berupa nilai, norma sosial, etika, dan 

adat istiadat sebagai pedoman terhadap sistem sosial.

2.6.2. Tradisi Nyumbang (Buwuh)

Masyarakat Jawa memiliki berbagai tradisi yang dimaknai oleh mereka 

yang percaya akan mendapatkan sesuatu hal yang positif ketika melakukannya. 

Salah satu tradisi yang masih kental dilingkungan masyarakat Jawa adalah 

tradisi “Nyumbang”. Dibeberapa daerah juga masih terdapat tradisi 

menyumbang pada momentum khusus dengan penyebutan yang berbeda. 

Koentjaraningrat dalam (Marzali, 2005:158) membedakan antara 

gotong-royong dan tolong-menolong dan dalam hal ini sumbang-menyumbang 

dimasukkan kedalam konsep tolong menolong. Disamping adat istiadat tolong-

menolong antar warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas-aktivitas 

sosial, baik yang berdasarkan hubungan tetangga, atau hubungan kekerabatan 

dan lain-lain hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis, ada pula 

aktivitas-aktivitas bekerja sama yang lain dan secara popular biasannya juga 

disebut gotong-royong. 

Hal itu adalah aktivitas bekerja sama bagi sebagian besar warga-warga

desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi 

kepentingan umum. Untuk membedakannya dari aktivitas-aktivitas tolong-

menolong itu, ada baiknya aktivitas-aktivitas sosial tersebut kita sebut kerja 
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bakti, atau jika kita ingin menggunakan istilah gotong-royong, maka sebaiknya 

aktivitas-aktivitas inilah disebut gotong-royong dan aktivitas-aktivitas yang 

lain itu disebut secara konsekuen tolong-menolong (Koentjaraningrat dalam 

Marzali, 2005:158).

Tabel 2.2

Ciri-Ciri Gotong Royong dan Tolong Menolong

Gotong Royong Tolong Menolong

1. Kerja sama untuk menyelesaikan 

suatu gawe (proyek) kepentingan 

bersama

2. Tidak ada prinsip resiprocity
3. Kecurangan terjadi apabila seseorang 

tidak berpartisipasi dalam gawe

1. Kerja sama untuk menyelesaikan suatu 

gawe milik suatu keluarga individu

2. Berdasarkan atas prinsip resiprocity
3. Kecurangan terjadi apabila seseorang 

tidak “membalas” jasa benda yang 

telah diterima dari pemberi.

(Sumber Koentjaraningrat dalam Marzali, 2005:159)

Pada table diatas menunjukkan bahwa perbedaan antara gotong royong 

dengan tolong menolong sangat mencolok, terlebih dalam tolong menolong 

terdapat asas resiprositas. Tolong menolong digerakkan oleh asas timbal balik, 

artinya siapa yang pernah menolong tentu akan menerima pertolongan balik 

dari pihak yang pernah ditolongnya. Adanya asas seperti ini maka tolong 

menolong dapat dikategorikan sebagai jenis pertukaran (exchange).

Tradisi sumbang-menyumbang pun tidak terlepas dari pertukaran. Mauss 

(1992:143) mengemukakan bahwa dalam pertukaran yang berdasarkan atas 

asas timbal balik, pada mulanya pemberian tampak seperti diberikan secara 

sukarela, tanpa pamrih dan spontan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. 

Padahal sebenarnya pemberian itu diberikan karena kewajiban atau dengan 

pamrih, yang pada gilirannya akan menimbulkan kewajiban pula bagi pihak 

yang menerimanya untuk membalas dikemudian hari. Pemberian yang belum 
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dibalas akan merendahkan derajat pihak penerima khususnya jika penundaan 

dimaksud untuk tidak melunasinya.

Tradisi nyumbang (buwuh) merupakan adat kebiasaan masyarakat pada 

pelaksanaan adat perkawinan untuk memberikan bantuan atau pertolongan 

yang didalamnya terdapat suatu keyakinan bahwa kewajiban untuk membalas 

dan kewajiban untuk memberi itu selalu ada. Hal ini mengindikasikan bahwa 

resiprositas dapat mengatur perilaku seseorang dalam tradisi nyumbang 

(buwuh), sehingga kedua belah pihak dapat menyesuaikan diri dalam norma 

pertukaran.

2.6.3. Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Masayarakat pada kehidupannya, melakukan aktivitas-aktivitas yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya baik jasmani maupun 

rohani. Aktivitas yang dilakukan masyarakat, dilaksanakan terus-menerus 

sebagai rutinitas dalam kehidupannya dan semakin lama akan menjadi suatu 

adat kebiasaan yang hidup didalam lingkungan masyarakat. Kebiasaan tersebut 

berangsur-angsur dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan 

leluhur yang digunakan sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan 

kebutuhan mereka. Pada bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai 

kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local 
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knowledge” atau kecerdasan setempat “local genious” (Fajarini, Ulfah. Jurnal 

Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 2 Desember 2014, 123-124).

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang 

tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya 

diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita 

dari mulut ke mulut, tindakan sosial masyarakat, dan dari kebudayaan atau 

tradisi. Bentuk dari kearifan lokal adalah pemikiran atau pandangan dan 

aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Adapun kearifan lokal paling tidak menyiratkan beberapa unsur, yaitu: 

1. Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan 

sebagai petunjuk perilaku seseorang; 

2. Kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; dan 

3. Kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa 

menyesuaikan dengan zamannya. 

Pada perkembangnya, kearifan lokal tidak selalu kaku, akan tetapi sebagai alat 

dan konsep, kearifan lokal melekat dengan proses perkembangan sosial

manusia sesuai konteks sosio-kultural yang didasarkan pada nilai historis

masyarakatnya. Sehingga kearifan lokal sebenarnya selalu ada didalam setiap 

realitas masyarakat, melekat dalan sistem tatanan nilai norma tradisi lokal

(Wagiran dalam Sutarto, Jurnal Dimensi, (Vol. 5, No. 3 2016:6).

Menurut Wagiran dalam Sutarto, Jurnal Dimensi, (Vol. 5, No. 3 2016:6),

berdasarkan filosofi dasarnya, kearifan lokal dapat dikategorikan dalam dua 

aspek, yaitu:
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1. Bersifat Abstrak

Kearifan yang bersifat abstrak memuat gagasan, pemikiran, akal budi 

yang mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-

praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi 

sebelumnya, dari komunitas tersebut maupun yang didapat oleh 

komunitas tersebut dimasa kini, yang tidak berasal dari generasi 

sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman dimasa kini termasuk juga 

dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain dalam kontek ini 

masyarakat modernisasi.

2. Bersifat Kongkret

Kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret, berupa benda-benda artefak, 

yang menghiasi hidup manusia, dan bermakna simbolik.

2.7.Mantu dalam Tradisi Adat Jawa

2.7.1.Pengertian Mantu

Mantu merupakan sebutan dalam hubungan/sistem kekerabatan yang 

merunjuk pada istri atau suami dari anak. Istri dari anak laki-laki disebut 

menantu perempuan, sedangkan suami dari anak perempuan disebut menantu 

laki-laki. Suami atau istri dari kemenakan juga dapat disebut sebagai menantu 

kemenakan/keponakan. Lawan dari kata menantu adalah mertua (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2017). Namun dalam hal ini yang disebut mantu bukanlah 

demikian. Mantu disini diartikan sebagai perayaan atau selametan dalam tradisi 

adat jawa dimana ketika masyarakat sedang menyelenggarakan sebuah upacara 
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perayaan perkawinan, khitan, atau slametan yang lain untuk memperoleh 

keberkahan dan kelancaran dalam menjalankannya.

Mantu adalah sebutan perayaan dilingkungan masyarakat dalam 

mengartikan sebuah hajatan atau slametan. Biasanya mantu lebih sering 

diidentifikasikan sebagai perayaan slametan karena mendapatkan berkah 

kesenangan atau kebahagiaan yang dianggap berarti bagi masyarakat (Bagus 

Trianto, S.P., S.AP, 2017:Wawancara).

2.7.2.Jenis-Jenis Mantu

Mantu dimaknai sebagai sebutan dalam slametan masyarakat yang 

diasumsikan sebagai ucapan terima kasih dan permohonan doa agar diberikan 

keberkahan atas apa yang diharapkan. Ada 2 jenis mantu yang masih dapat 

dijumpai dalam lingkungan masyarakat yaitu:

1. Mantu Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan adalah segala adat kebiasaan yang 

dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang 

akan timbul sebelum ataupun sesudah perkawinan dilaksanakan. Masalah 

yang timbul sebelum suatu pernikahan disebut adat sebelum pernikahan, 

yang mengandung unsur-unsur antara lain yaitu tujuan pernikahan menurut 

adat, pernikahan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk pernikahan, 

syarat-syarat untuk menikah, dan cara memilih jodoh. Sedangkan masalah 

setelah pernikahan disebut adat sesudah pernikahan yang mengandung 

unsur-unsur adat menetap sesudah menikah dan yang lainnya (KRT 

Pramono, 2017:wawancara).
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Perkawinan merupakan salah satu alur kehidupan yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia, menurut (Wignjodipoero, 1987:122), perkawinan 

bukanlah hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan 

melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan urusan dari orang tua, 

urusan keluarga, dan urusan masyarakat hukumnya. Bahkan dalam hukum 

adat bahwa perkawinan tidak saja merupakan peristiwa penting bagi mereka 

yang masih hidup, tetapi perkawinan itu pun menjadi peristiwa yang sangat 

berarti dan sepenuhnya mendapat perhatian dari yang diikuti oleh arwah-

arwah para leluhur kedua belah pihak.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang 

mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum muda-mudi dan 

hubungan antara orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) 

melaksanaan upacara adat, kemudian dalam peran serta pembinaan dan 

pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan ketetanggaan dari kehidupan anak 

yang terikat dalam perkawinan (Hadikusuma, 1990:9). Sehingga adanya 

sebuah perkawinan dijadikan penanda bahwa kehidupan manusia itu beralih 

ketingkat yang lebih tinggi.

Ketika seseorang hendak menyelenggarakan sebuah perkawinan 

disertai sebuah perayaan yang termasuk didalamnya ada akad nikah antara 

laki-laki dan perempuan yang disebut mantu. Sehingga dengan adanya 

mantu perkawinan ini dapat diketahui secara umum oleh masyarakat. 
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2. Mantu Khitan

Khitan berasal dari Bahasa Arab yang berarti bagian kemaluan laki-

laki atau perempuan yang dipotong, sedangkan dalam tradisi masyarakat 

Jawa, khitan dikenal dengan supitan bagi laki-laki dan tetesan bagi 

perempuan. Khitan dikenal juga dengan sebutan sunatan yang dimaksudkan 

untuk mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW, namun dalam bahasa 

sehari-hari, kata sunat dapat diartikan dengan dipotong. Melaksanakan 

khitan dilingkungan masyarakat Jawa sering dibarengi dengan upacara 

tertentu atau pesta perayaan untuk menandai bahwa anaknya telah 

menginjak dewasa.  

Pelaksanaan mantu khitan biasanya dirayakan dengan mendatangkan 

hiburan untuk menjamu para tamu yang datang. Tamu merupakan 

penyumbang yang sebelum acara mantu khitan dilaksanakan, para kerabat 

dan tetangga diberikan tonjokan untuk menghadiri mantu khitan tersebut. 

Seperti halnya dengan mantu perkawinan, masyarakat yang mendapat 

tojokan baiknya datang untuk menyumbang. Sehingga baik mantu 

perkawinan dan mantu khitan dalam pelaksanaannya terkait dengan tradisi 

nyumbang (buwuh) mengenal hubungan timbal balik yang dipercaya 

masyarakat sebagai hukum yang hidup dan berkembang didalam 

masyarakat (KRT Pramono, 2017:wawancara).
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2.8. Sumbangan

2.8.1. Definisi Sumbangan

Sumbangan berasal dari kata sumbang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(2017) menerangkan sumbang/menyumbang memiliki arti, “memberi sesuatu 

kepada orang yang sedang pesta, dan sebagainya sebagai sokongan”, 

sedangkan sumbangan sendiri artinya adalah “pemberian sebagai bantuan 

(pada pesta perkawinan, dsb)”. Secara umum menyumbang termasuk aktivitas 

sosial manusia yang disebut tolong menolong.

Berkaitan dengan buwuh, Clifford Geertz (1989:87) secara lebih 

terperinci menjelaskan bahwa:

“Buwuh adalah sejenis sumbangan yang khas dari para tamu kepada tuan 

rumah atas hidangan dan pelayanan yang telah mereka terima. Kebiasaan 

yang umum dalam memberikannya adalah dengan menempelkan pada 

telapak tangan secara diam-diam ketika bersalaman dengan tuan rumah 

untuk berpamitan, pada saat mana tuan rumah akan memberikan 

sebungkus jajan kepada istri tamunya sebagai lambang sumbangannya 

kepada sang tamu yang berupa hidangan dan hiburan pada malam 

pertemuan ini. Lagi-lagi sumbangan timbal balik terlibat dalam hal ini.”

Bentuk sumbangan tersebut merupakan suatu pemberian dari para tamu 

undangan untuk seseorang atau keluarga yang sedang merayakan acara

pernikahan. Menurut kebiasaan dibeberapa daerah, misalnya di daerah Jepara,

yang datang dan menyumbang ialah kaum ibu, kemudian pulangnya 

memperoleh angsul-angsul atau bentelan. Di daerah Semarang, Purwodadi 

kaum laki-laki yang hadir. Mereka juga menyumbang dengan istilah salam 

templek, yaitu pada waktu pulang sambil bersalaman memberikan uang 

sumbangan (Anonim. 1982: 86).
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Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas bahwa, sumbangan adalah 

aktifitas sosial untuk membantu meringankan orang yang sedang punya hajat, 

berkaitan dengan berbagai hajat termasuk acara pesta perkawinan yang 

bentuknya dapat berupa tenaga, barang (kado atau bahan hidangan,

perlengkapan upacara pernikahan, dan sebagainya), serta uang.

2.8.2. Bentuk Sumbangan

1. Sembako (Gula, Beras, Mie, dll)

Pada prinsipnya tradisi nyumbang (buwuh) merupakan aktifitas 

sosial untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang sedang 

menyelenggarakan hajatan atau slametan. Bentuk sumbangan sembako 

yang biasanya meliputi Gula, Beras, Mie, atau hasil pertanian lainnya 

diberikan dengan maksud untuk meringankan kebutuhan empunya hajat.

2. Uang

Karena perkembangan zaman bentuk sumbangan yang awalnya 

merupakan berupa sembako atau barang lainnya yang dimiliki oleh 

masyarakat untuk diberikan kepada empunya hajat, sekarang sudah mulai 

berubah menggunakan uang untuk menyumbang. Hal ini dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan masyarakat, biasanya masyarakat yang sudah maju, 

mempertimbangkan uang sebagai bentuk sumbangan lebih efektif dan 

praktis daripada bentuk sumbangan sembako. Namun tidak semua 

masyarakat selalu memilih menggunakan uang sebagai bentuk 

sumbangan.
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3. Kado

Kado yang diartikan sebagai hadiah pemberian atas suatau perayaan 

kebahagiaan seseorang juga dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangan 

ketika dalam acara perayaan perkawinan. Melihat kebanyakan masyarakat 

desa yang dominan menyumbang dalam bentuk sembako, beberapa 

kalangan masyarakat secara kreatif memberikan inovasi baru dengan 

memunculkan kado (hadiah) sebagai bentuk sumbangan kepada empunya 

hajat. Biasanya kado dapat berisi pakaian, spray kasur, barang-barang 

perabotan atau lain-lain yang bermanfaat bagi kedua pasangan.

4. Tenaga (Rewang)

Pada lingkungan masyarakat, tidak semuanya berasal dari kalangan 

masyarakat yang mampu memberikan sumbangan dalam betuk barang 

yang bernilai. Masyarakat yang dianggap kurang mampu, tidak harus 

memberikan sumbangan berupa barang, melainkan dapat dalam bentuk 

sumbangan tenaga (rewang). Sebelum pelaksanaan perayaan upacara 

perkawinan, empunya hajat menyuguhkan berbagai macam makanan 

untuk para tamu undangan yang akan datang. Sehingga sebelum acara 

dimulai beberapa masyarakat tadi memberikan sumbangan tenaganya 

untuk membantu mempersiapkan suguhan makanan kepada tamu dengan 

sebutan rewang.

2.8.3. Hukum Perhutangan

Hutang merupakan hasil dari suatu transaksi yang belum tuntas 

dilaksanakan oleh masyarakat yang telah melakukan suatu transaksi. Menurut 
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Hilman Hadikusuma dalam   Djamanat (2013:222), hukum adat perjanjian 

meliputi hukum perhutangan (schuldenrecht), termasuk transaksi tanah 

(grondtranskties) dan transaksi yang menyangkut tanah (transakties waar 

bijgrond bentrokken is). Imam Sudiyat dalam Djamanat (2013:225)

memberikan pengertian hukum perhutangan adalah keseluruhan peraturan 

hukum yang menguasai hak-hak atas benda-benda selain tanah dan 

perpindahannya hak itu serta hukum mengenai jasa-jasa. Hukum adat 

merumuskan hukum perhutangan adalah berupa kaidah-kaidah yang mengatur 

hak anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. 

Ruang lingkup hukum perhutangan meliputi perbuatan tentang:

(1) Kredit perorangan; 

(2) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang-barang; 

(3) Sumbang menyumbang/sambat sanambat/tolong menolong; dan 

(4) Panjer. 

Dilingkungan masyarakat hukum adat, sering dijumpai suatu perbuatan dalam 

bentuk kerja sama tolong menolong yang dilakukan berdasarkan atas suatu kerja 

sama untuk mencapai suatu maksud bersama tanpa ada pikiran untuk menerima 

upah atau dikemudian hari menerima pertolongan yang disebut gotong royong. 

Menurut Djamanat (2013:229), ada juga tolong menolong yang 

bermotifkan supaya dikemudian hari dapat menerima pertolongan atau karena 

telah menerima pertolongan ia merasa berkewajiban untuk membalas dengan 

memberi pertolongan yang sepadan, misalnya memberi sumbangan kepada 

warga desa yang sedang melaksanakan hajat perkawinan, sunatan, atau yang 
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sedang kesusahan karena kematian, bantuan semacam ini disebut Sumbang

(Jawa). Sehingga terdapat interaksi inter personal yang timbul akibat 

kesepakatan alamiah bahwa sumbangan yang telah diterima merupakan hutang 

yang harus dikembalikan.

2.9. Pengenaan Sanksi dalam Adat Mantu

2.9.1.Pengertian Sanksi

Suatu pelanggaran terhadap norma atau hukum yang berlaku dan 

diyakini oleh masyarakat sebagai hukum itu sendiri akan merujuk pada 

pengenaan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Sanksi berasal dari bahasa Belanda 

yaitu Sanctie yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa 

guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap 

pelanggaran suatu undang-undang. Menurut (R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 

2005:98), sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan 

hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sehingga sanksi 

sebagai alat penegak hukum dapat juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang

merupakan pelanggaran hukum, baik batal demi hukum maupun batal setelah 

ini dinyatakan oleh hakim.

Kaidah–kaidah sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat memiliki sanksi yaitu akibat hukum yang berkaitan dengan kaidah 

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat baik kaidah sosial 

maupun kaidah hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, (2000:27-29)

kaidah sosial dan hukum sama ada sanksinya, yang membedakan sanksi kaidah 
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sosial dan sanksi hukum adalah kaidah sosial sanksinya tidak diatur oleh 

Undang-Undang, malainkan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan Undang-Undang atau ketentuan 

tertulis tidak ada ada mengatur mengenai hal ini, semuanya diserahkan pada 

keputusan musyawarah adat atau masyarakat pada umumnya. Sanksi hukum 

diatur oleh hukum, yang berupa Undang-Undang atau ketentuan Perundangan 

lainnya. Sanksi hukum diatur mengenai cara atau prosedur penegakannya, 

pihak-pihak yang menegakkannya (penegak hukum) dan berat sanksi yang 

dikenakan.  

Sanksi sosial merupakan salah satu bentuk dari pengawasan sosial. 

Banyak kalangan yang menganggap pengawasan sosial sebagai pembatasan 

tindakan dari pihak penguasa, pimpinan atau atasan terhadap pihak lain yang 

dikuasai atau yang dipimpin untuk tidak menyimpang dari ketentuan atau 

peraturan yang berlaku. Dalam konsep sosiologi pengawasan sosial (social 

controle) dapat diartikan sebagai suatu proses pembatasan tindakan yang 

bertujuan untuk mengajak, memberi teladan, membimbing, atai memaksa 

setiap anggota masyarakatm agar tunduk pada norma-norma sosial yang 

berlaku. (Abdulsyani, 1994: 61).

Berdasarkan uraian tersebut pengertian sanksi secara umum adalah 

hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan cara paksa, karena tindakan 

yang dilakukan melanggar aturan atau norma yang belaku dalam lingkungan 

masyarakat. Sanksi adalah suatu akibat yang berupa hukuman ditimbulkan oleh 
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adanya peristiwa hukum yang merugikan dan bertentangan dengan peraturan 

yang bertujuan memberikan efek jera.

2.9.2.Jenis dan Bentuk Sanksi

Melaksanakan cita-cita negara hukum tidak akan terjadi atau datang 

dengan sendirinya melainkan memerlukan kewaspadaan dan kemauan untuk 

melaksanakan hak-hak sebagai warga negara dan mewujudkan masyarakat dan 

negara yakni masyarakat dan negara berdasarkan hukum (Mochtar 

Kusumaatmadja, 2000:42). Oleh karena negara didasarkan pada hukum, maka 

penerapan dan pengenaan sanksi harus sesuai dengan fungsi sanksi dalam 

penegakan hukum.

Secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

1. Sanksi hukum pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

negara, yang mendasarkan aturan-aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar

larangan tersebut (Moeljatno, 2000:1).
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Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), yaitu:

a. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

1) Hukuman mati;

2) Hukuman penjara;

3) Hukuman kurungan;

4) Hukuman denda.

b. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu;

2) Perampasan barang yang tertentu;

3) Pengumuman keputusan hakim.

2. Sanksi hukum perdata

Pada hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

a. Putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak 

yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: 

salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah 

dihukum untuk membayar biaya perkara.

b. Putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu 

keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat 

menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. 

Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik 

yang sah atas tanah sengketa.
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c. Putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan 

hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang 

memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa 

kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu 

keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

3. Sanksi administrasi/administrative

Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi 

yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-

undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi 

administrasi/administratif berupa:

a. Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),

b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang 

diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),

c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah 

produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-

II/2008 Tahun 2008),

d. Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU 

No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).

Selain sanksi hukum ada juga sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat 

terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran meliputi:
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1. Teguran

Teguran merupakan suatu peringatan, kritik atau ajaran. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2017). Teguran dimaksudkan untuk memberitahu 

dan memperingati seseorang dalam hal ini memperingati sorang masyarakat

bahwa tindakannya adalah tindakan yang salah dan diharapkan tidak akan 

di ulangi lagi. Sanksi soial teguran biasanya merupakan sanksi sosial yang 

pertama kali diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat yang baru 

pertama kali melakukan penyimpangan.

2. Cemoohan

Bagi masyarakat yang melakukan penyimpangan sosial penting

bahwa ia menyadari tindakan tersebut adalah tindakan yang salah karena 

melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama agar masyarakat

tersebut tidak mengulangi perbuatan tersubut. Cemoohan adalah suatu 

ejekan atau hinaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017).

Sehingga dapat diartikan cemoohan bertujuan agar masyarakat yang 

melakukan penyimpangan merasa malu akan perbuatannya sehingga 

menimbulkan efek jera bagi si masyarakat tersebut untuk melakukan 

penyimpangan lagi. 

3. Sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat

Sanksi sosial yang seperti ini biasanya terdapat unsur perjanjian dan 

kesepakatan didalamnya, dimana ini telah melibatkan para pemuka 

masyarakat seperti Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. 

Sanksi sosial seperti ini bertujuan untuk mencari titik temu dari sebuah 
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permasalahan. Masyarakat yang melakukan penyimpangan akan dibawa 

kesuatu tempat tertentu lalu Ia akan di sidang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dari masyarakat itu sendiri.

4. Denda

Denda merupakan bentuk hukuman yang berupa keharusan membayar 

dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan 

sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Maka sanksi ini 

biasanya diberikan jika sudah ada suatu kesepakatan di dalam suatu lapisan 

masyarakat. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah untuk menekan adanya 

penyimpangan di dalam suatu samyarakat.

5. Dikucilkan

Dikucilkan merupakan dikeluarkan atau dibuang dari lingkungan 

(persekutuan, keluarga, dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2017). Sanksi sosial ini biasanya diberikan masyarakat jika kesalahan yang 

dilakukan si pelaku sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh masyarakat itu 

sendiri. Sanksi sosial dikucilkan akan timbul jika sanksi sosial berupa 

teguran dan olok-olok atau cemoohan sudah tidak dihiraukan lagi oleh para

masyarakat yang melakukan penyimpangan.
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2.10. Kerangka Berpikir

Hukum Adat
Aturan tidak tertulis yang tumbuh berkembang 

dan dipertahankan dengan kesadaran hukum 

masyarakatnya

Tradisi Buwuhan
Sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama 

dan menjadi bagian dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat dalam adat perkawinan

Pasal 18B UUD 1945

Kurangnya masyarakat dalam 

memaknai tradisi buwuhan di 

Desa Mayong Lor, Kecamatan 

Mayong, Kabupaten Jepara.

1. Akad Tidak Jelas

2. Mencari Keuntungan

3. Meninggalkan Hutang

4. Pergeseran Fungsi Tradisi

Nyumbang (buwuh)

Pola Pengaturan Transaksi 

Sumbangan (buwuh) dalam Adat 

Perkawinan Di Desa Mayong Lor, 

Kecamatan Mayong, Kabupaten 

Jepara.

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

1. Teori Solidaritas 

Sosial

2. Hukum 

Perhutangan

3. Pertukaran Sosial

4. Resiprositas

Terwujudnya Pola Pengaturan Transaksi sumbangan 

(buwuh) yang dilandaskan asas tolong menolong dalam 

memaknai tradisi nyumbang (buwuh) pada masyarakat 

Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
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BAB V 

PENUTUP

4.3. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat Desa Mayong Lor masih melakukan Tradisi Nyumbang 

(buwuh) sebagai suatu keharusan dalam adat perkawinan, karena masyarakat 

memaknai Tradisi Nyumbang sebagai warisan leluhur kearifan lokal, ajang 

silaturahmi (hubungan kekerabatan), meringankan beban biaya perayaan 

mantu perkawinan, dan menjadi investasi sosial atau tabungan. Sehingga 

tradisi nyumbang dipertahankan oleh masyarakat dengan berbagai alasan 

diatas, hal itu ditunjukkan dengan adanya resiprositas (timbal balik) dalam 

pertukaran sosial (sumbangan) yang mengharuskan penerima sumbangan 

untuk mengembalikan sumbangan sesuai dengan apa yang diterima. Namun 

tidak semua masyarakat Desa Mayong Lor menganggap tradisi nyumbang 

merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh rasa solidaritas sosial yang akan menentukan masyarakat untuk 

melaksanakan tradisi nyumbang sesuai model yang ada.

2. Bentuk pola pengaturan tradisi nyumbang dilaksanakan dengan menggunakan 

4 model yaitu suka rela, itung-itungan, arisan, dan kekerabatan. Masyarakat

yang melaksanakan tradisi nyumbang dengan model itung-itungan, arisan, dan 

kekerabatan karena pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan (solidaritas 

organik) yang terjalin diantara berbagai kelompok profesi yakni ditunjukkan 
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dengan pemberian sumbangan yang dicatat dalam buku, maka dianggap wajib. 

Sedangkan masyarakat yang melaksanakan tradisi nyumbang dengan model 

suka rela dipersatukan karena kesadaran kolektif (solidaritas mekanik) yang 

kuat, sehingga pemberian sumbangan dianggap tidak wajib karena dilakukan 

berdasarkan rasa solidaritas, kebersamaan dan keinginan untuk membantu 

mengurangi beban biaya dalam menyelenggarakan perayaan mantu 

perkawinan.

3. Akibat hukum oleh masyarakat yang memberikan dan tidak memberikan 

sumbangan bergantung model Tradisi Nyumbang yang dipilihnya. Jika 

dilaksanakan dengan suka rela maka yang memberi akan memiliki hubungan 

sosial yang baik, dan yang tidak memberi tidak ada akibat apapun. Jika 

dilaksanakan dengan itung-itungan dan arisan, maka yang memberi akan 

memiliki hubungan baik dan merasa tidak mempunyai beban hutang 

mengembalikan sumbangan yang pernah diterima, dan yang tidak memberi 

akibatnya akan mendapatkan sanksi sosial berupa teguran, omongan 

(gremengi), celaan, didiamkan dan dikucilkan, sehingga menimbulkan 

hubungan sosial yang kurang baik. Sedangkan yang melaksanakan dengan 

model kekerabatan, maka yang memberi akan memiliki hubungan 

kekerabatan yang baik, dan jika tidak memberi, maka akan menjadi hutang 

dan mengakibatkan hubungan kekerabatanyang kurang baik. Kaidah sosial 

yang berlaku dalam masyarakat Desa Mayong Lor terkait suatu penyimpangan 

dari Tradisi Nyumbang dilaksanakan berdasarkan kaidah agama, kesusilaan 

dan kesopanan, sedangkan kaidah hukum lebih dikesampingkan. Kaidah 
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agama dapat dilihat pada masyarakat yang melaksanakan Tradisi Nyumbang 

dengan model suka rela yang memaknai tradisi nyumbang sebagai pemberian 

sumbangan tanpa mengharapkan suatu pengembalian, sehingga 

penyimbangan dari kaidah ini tidak menimbulkan akibat. Kaidah kesopanan 

dapat dilihat ketika masyarakat menentukan besaran nilai sumbangan yang 

akan diberikan, karena kaidah kesopanan dasarnya adalah kepantasan, 

kebiasaan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga 

penyimpangan dari kaidah kesopanan akan menimbulkan sanksi berupa 

celaan. Kemudian penyimpangan dari kaidah kesusilaan dapat dilihat dari rasa 

sungkan (pekewuh), yang muncul dari dalam diri masyarakat karena tidak 

memberikan sumbangan, dan sanksinya berupa penyesalan. 

4.4. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran-saran yang dapat dilakukan adalah:

Bagi Masyarakat Desa Mayong Lor

Diharapkan masyarakat dapat saling membantu, monolong, dan gotong royong 

serta membangun kerukunan didalam masyarakat melalui Tradisi Nyumbang 

tanpa adanya suatu konflik atau masalah.

Bagi Pemerintah Desa Mayong Lor

Pemerintah dapat melestarikan Tradisi Nyumbang sebagai warisan budaya 

folklore yang hidup dan berkembang didalam masyarakat dengan terus 

memberikan sosialisasi dan pemahaman melalui ragam kebudayaan daerah di 

Desa Mayong Lor terkait pemaknaan Tradisi Nyumbang sebagai wahana 

silaturahmi dan menjalin kerukunan didalam masyarakat.
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