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ABSTRAK 

TRADISI SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG 

PEPADUN PERSEPEKTIF ISLAM 

(Stadi di Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah) 

Oleh: Akhmad Riduan 

 Penelitian ini bermaksud untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam 

Tradisi adat Lampung Pepadun yang berada di Kelurahan Tebanggi Besar 

Kecamatan Terbanggi Besar.  Nilai apa saja yang terkandung didalam Tradisi adat 

Lampung Pepadun yang ada di Kelurahan Terbanggi Besar.. 

 Sebagai bentuk penelitian lapangan, penelitian ini mengumpulkan data 

melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan 

teknik obserpasi, wawancara, dokumentasi. Untuk mencapai hasil penelitian 

tersebut, peneliti ini menggunakan metode filsafat. 

Diskriptif, Hermeneutika, Interprestasi dan Analisis, yang mana metode tersebut 

digunakan untuk mendeskripsikan/ menggambarkan sebuah objek yang 

berhubungan dengan penelitian serta bertujuan untuk mencari dan menemukan 

makna dan nilai yang ada dalam Tradisi Sebambangan. Dengan metode ini 

diharapkan seseorang dapat memberikan makna dan nilai terhadap sesuatu yang 

diyakini dan mendapatkan hikmah serta ajaran yang terkandung dalam sebuah 

tradisi yang ada khususnya Tradisi Sebambangan Lampung Pepadun. Dengan 

metode filsafat, peneliti akan mencoba menggali semua nilai etika yang 

terkandung dalam Tradisi Sebambangan Lampung Pepadun. 

 Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa nilai dalam 

Tradisi Sebambangan. Dalam tradisi Sebambangan  ada nilai-nilai yang memiliki 

hubungan dengan ajaran Islam seperti menyambung tali silaturahmi (Nemui 

Nyimah) yang ada dalam proses perlaksaan tradisi Sebambangan, selain itu nilai 

yang dapat dipetik dari perlaksaan tradisi Sebambangan yaitu sikap saling tolong 

menolong (Sakai Sambayan), rasa kekeluargaan dapat dirasakan dalam tradisi 

Sebambangan. selain itu perlaksanaan tradisi Sebambangan tidak akan terjadi 

bilamana pihak mempelai laki-laki bukan asli suku Lampung.  Nilai etika adalah 

landasan atau dasar pertimbangan yang harus diterapkan dalam tradisi 

Sebambangan agar dalam penerapannya tidak disalah gunakan keberadaannya 

oleh masyarakat. Tradisi Sebambangan dapat dikatakan baik dan juga buruk. 

Semua itu terletak pada penerapan serta pengaplikasikan tradisi Sebambangan 

yang ada dalam adat Lampung Kelurahan Terbanggi Besar. 
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MOTTO 

                 

Artinya: dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah (QS. Adz Dzariyat: 49) 

 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,dan orang-orang yang 

layak(menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan 

mereka(menjadikan mereka kaya) dengan kurnia-Nya. Dan   Allah Maha 

Luas(pemberianNya) dan Maha Megetahui.” (QS. An Nuur :32) 



vii 
 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

Ku persmbahkan karya kecil ini dengan penuh cinta teruntuk Pavi ( Rusli 

Badrin) dan Mami (Siti hawa) yang tersayang engkaulah semagat dan guru pertama 

dalam hidupku,yang selalu mendoakan ku serta memberikan seluruh hidupnya untuk 

selalu membuatku menjadi anak yang berbakti kepada mami dan pavi ma’f anakmu 

ini belum bisa membuat kalian bangga. Serta adik adikku tersayang (Muhammad 

Sholeh,Nurhayati,Juni Rohim,Mawardi Mustaqqim) selalu semagat ia adik adikku 

dalam menuntut ilmu dan kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin. semoga karya 

kecil ini nanti dapat membantu dalam melaksanakan penelitian kelak saat menjadi 

mahasiswa semester akhir. Tak lupa nenek tercinta (Hadijah) terimakasih atas doa 

yang tak hentinya kau panjatkan untuk keberhasilan serta kesehatan bagi cucu mu 

tersayang ini.serta untuk Wak’atu (Salbiah) juga makasih banyak sudah 

mendengarkan keluh kesah keponakan mu ini tentang skripsi ini..... 

Dan juga teruntuk guru,kakak,teman,sekaligus sahabatku Kak Maryulis 

Akbar yang selalu memberi semagat nasehat doa dan arahan tampa henti  saat ku 

mengerjakan karya kecil ini. 

Dan yang paling istimewa Sahabat-sahabat ku  Sahabat AF Fakultas 

Ushuluddin angkatan 2012, Agus Defri Yanto. S.Fil.I, Novi Wulandari.S.Fil.I, Ginda 

Riana.S. Fil.I, Yunarti. S.Fil.I, Nurlian Sari,S.Ag, Mirzon Handirzon,S.Ag, Nur 

Sya’diah,S.Ag, Rosalia,S.Ag khusus teruntuk Aditia zhain lekas menyusul agar kita 

pakai toga bareng. 

Dan sahabat ku dikontrakan tercinta Yayat Hidayatulloh,Ungki Dwi 

Candra,Aprian,Muhamad Bisri Mustofa khusus untuk Yayat Hidayatulloh,Ungki Dwi 

Candra  semoga kalian cepet menyelesaikan skripsi, semangat terus kawan... 

Terimakasih semua yang telah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini. 

 



viii 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Peneliti dilahirkan pada tanggal 29 Januari 1992 di Bandar Jaya Kabupaten Lampung 

Tengah. Anak sulung dari pasangan Bapak Rusli Badrin dan Ibu Siti Hawa dan 

memiliki 4 orang adik yaitu Muhammad Sholeh, Nurhayati, Juni Rohim dan Mawardi 

Mustaqqim….. 

Pendidikan yang ditempuh :  

1. TK BUSTANUL ULUM Kecubung Jaya Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah ( 1998-1999) 

2. SD N 1 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah (1999-2006) 

3. MTS N 1 Lampung Tengah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah (2006-2009) 

4. MAN 1 Lampung Tengah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah (2009-2012) 

5. Dan melanjutkan pendidikan Tinggi di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden 

Intan Bandar Lampung. 

 

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan dengan baik. 

 

Bandar Lampung,29Januari 2017 

Penulis 

 

 

Akhmad Riduan 

Npm. 1231010001 

 



ix 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah,Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat 

teriring salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Juga terhimpun 

semoga kelak mendapat safa’atnya di yaumil akhir. 

Berkat rahmat allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul : Tradisi Sebambagan Pada Masyarakat Adat  Lampung Pepadun 

Perspektif Islam Studi Di Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah.  

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis umunya 

bagi para pembaca. Dalam kata pengantar ini, penulis mengaturkan ucapan 

trimakasih kepada yang terhormat : 

1) Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri,M Ag, sekalu Rektor IAIN Raden 

Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menimbah ilmu pengetahuan dikampus tercinta. 

2) Bapak Arsyad Sobby Kesuma,Lc.,M.Ag. selaku dekan Fakultas Ushuluddin 

IAIN Raden Intan Lampung beserta staf. 

3) Bapak Prof. Baharuddin,M.Hum, sekalu ketua Jurusan Aqidah Filsafat. 

4) Bapak Dr. Himyari Yusuf,M.Hum selaku pembimbing I dan ibu Dra. Fatonah, 

M.sos.I, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan 



x 
 

 
 

kepada penulis dengan penuh kesabaran dan banyak memberikan saran yang 

baik. 

5) Bapak ibu dosen yang selama ini telah mencuruhkan pemikirannya dalam 

mendidik penulis dibangku perkuliahan. 

6) Seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Ushuluddin, selama ini telah 

membantu penulis dalam perkuliahan. 

7) Teman-teman Fakultas Ushuluddin angkatan 2012. 

8) Teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin 

Bandar Lampung yang ikut andil dalam proses pembelajaran.Ketua Umum 

Ritno Ananto beserta presedium,Nuruddin PTKP,Tjrimi Prabowo Sekertaris 

Umun,Neky Fitria Bendahara Umum,Najah Yusuf, Mira Rusmalinta,Ari 

Juniar, Edy Suryanto dan kader angkatan Seringah,Berkeringat,Peluru,Kud 

aHitam,Payung Putih,Gamis,terima kasih telah berjuang bersama tetap 

menjadi insan cita yang sejati.Khusus teruntuk Yunda Silvia Wulandari,kanda 

Fisman Bedi,trimakasih ilmu dan wawasn tentang Himpunan hijau hitam. 

  



xi 
 

 
 

9) Hampir saja lupa,, KKN 09 Rejo Mulyo Tanjung Bintang ,,,selamat buat 

Marlianan.Spd,Rina.Spd,Saiful,Shi,Dwi Fatma,Spd yang sudah terlebih 

dahulu munaqosah dan semoga lekas menyusul yah,Rica 

Aryani,Danang,Mufli,Teresia,septi,trimakasih sudah menjadi tim kkn yang 

luar biasa. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih 

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan 

demi penyempurnaan selanjutnya. 

Kepada allah SWT. Jualah penulis memohon dengan harapan agar jerih payah 

dan kemurahan semua mendapat imbalan yang berlipat ganda dari-Nya sesuai 

amal perbuatan kita semua. 

Aamiin Yarobbalalamiin 

Bandar lampung.....Febuari 2017 

Penulis 

 

 

      Akhmad Riduan 

Npm : 1231010001 

 



xii 
 

 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i 

ABSTRAK ...................................................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iv 

SURAT PERNYATAAN ............................................................................... v 

MOTTO .......................................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN ........................................................................................... vii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ viii 

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix 

DAFTAR ISI ................................................................................................... xii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ............................................................................ 1 

B. Alasan Memilih Judul ................................................................... 2 

C. Latar Belakang Masalah ................................................................ 3 

D. Rumusan Masalah ......................................................................... 11 

E. Tujuan Penelitian........................................................................... 11 

F. Manfaat dan kegunaan .................................................................. 12 

G. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 13 

H. Metode Penelitian .......................................................................... 14 

 

 



xiii 
 

 
 

 

BAB II SEBAMBANGAN SEBAGAI KEARIFAN LOKAN MASYARAKAT 

LAMPUNG 

A. Pengertian Sebambagan ............................................................... 23 

B. Sebambagan dalam Filsafat Hidup Masyarakat Lampung ........... 27  

C. Posisi Sebambangan dalam Hukum Adat Masyarakat Lampung 

pepadun ......................................................................................... 32 

a. Ibal Sebau ................................................................................. 33 

b. Bambang Aji ............................................................................. 34 

c. Tar Padang ............................................................................... 35 

d. Tar Selep ................................................................................... 35 

e. Sebambangan ........................................................................... 37 

D. Pandagan Islam Terhadap Pernikahan  ......................................... 44 

 

BAB III  PROFIL MASYARAKAT KELURAHAN TERBANGGI BESAR 

KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN 

LAMPUNG TENGAH 

A. Sejarah Kelurahan Terbanggi Besar .............................................. 51  

B. Geografi ......................................................................................... 53 

C. Sistim Keagamaan ......................................................................... 56 

D. Sistim Kemasyarakatan ................................................................. 62 

 

BAB IV  HAKIKAT DAN IMPLAMENTASI SEBAMBANGAN PADA 

MASYARAKAT KELURAHAN TERBANGGI BESAR KECAMATAN 

TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

PERSEPEKTIF ISLAM 



xiv 
 

 
 

A. Hakikat Sebambangan dalam adat perkawinan Masyarakat Lampung 

Pepadun di Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah ........................................................ 67 

B. Sebambangan Adat Perkawinan Lampung dalam Persepektif Islam

 ....................................................................................................... 76 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan.................................................................................... 88 

B. Saran .............................................................................................. 92 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami topik 

pembahasan proposal ini, maka diperlukan penegasan beberapa istilah 

terhadap beberapa kalimat yang dianggap perlu.Judul dari proposal ini 

ialah “TRADISI SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT 

LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF ISLAM”. Penegasan istilah dalam 

judul tersebut adalah sebagai berikut: 

Tradisi Sebambangan di kelurahan Terbanggi Besar ialah.Sesuatu yang 

berasal dari sejarah masa lampau dalam bidang adat,perkawinan yang 

dilakukan oleh seorang meghanai (bujang) dan seorang mulei (gadis) 

dimana sang meghanai membawa terlebih dahulu si mulei sebelum  

adanya akad nikah. dan keluarga pihak si gadis tidak  mengetahui atau 

tidak dibicarakan terlebihdahulu.
1
 

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan yang mengikuti 

garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi 

berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut 

penyimbang, gelar ini sangat dihormati dalam adat Pepadunkarena 

menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status adat 

                                                           
1
 Wawancara Pribadi dengan bapak Basuni Alamsah Gelar Minak Suttan Siwo Migo 

selaku pemuka adat Terbanggi Besar  26 Mei 2016 
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kepemimpinan ini akan diturunkan pada anak laki laki terketua dari 

penyimbang, dan seperti itu seterusnya.
2
 

Etika dalam persepektif Islam merupakan suatu cara yang 

menggambarkan atau melukiskan suatu benda pada permukaan yang 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 

(panjang, lebar, dan tingginya) dalam aturan yang ada pada agam Islam.
3
 

Kelurahan Terbanggi Besar adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 

Dari penegasan judul diatas, yang ingin peneliti tegaskan bahwa 

penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimanakah praktek tata cara 

pelaksanaan Sebambangan dalam adat Lampung Pepadun, apakah sering 

terjadi penyalahan arti dalam penyelesaiannya adat tersebut dan 

bagaimana tinjauan perspektif Islam terhadap sebambanggan tersebut. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih judul tersebut diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebambangandi kelurahan Terbanggi Besar merupakan tradisi adat 

Lampung Pepadun yang mengatur pelarian mulei oleh meghanai yaitu 

dengan cara pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke 

rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang 

masih ada hubungan darah. 

                                                           
2
Ibid 
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2. Masyarakat Terbangi Besar sampai saat ini masih memegang teguh 

nilai-nilai adat istiadat dalam berintraksi, takterkecuali tradisi 

sebambangan,peneliti melakukan penelitian ini sebagai salah satu cara 

dalam melestarikan budaya Lampung. 

3. Daerah Lampung memang sudah tidak murni semuanya masyarakat 

asli adat Lampung, karena sudah terjadinya Akulturasi baik dalam 

pendidikan, perdagangan, pernikahan dll. Apalagi di Propinsi 

Lampung khususnya dikelurahan Terbanggi Besar  sudah banyak 

masyarakat pendatang yang berbaur,oleh karna itu dengan judul ini  

peneliti ingin mengungkap kendala-kendala terhadap Implementasi 

Sebambangan masyarakat desa Terbanggi Besar, Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. 

 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Lampung mengenal adanya sistem perkawinan adat 

yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di 

nusantara ini. Dari berbagai macam sistem pernikahan masyarakat 

Lampung yang ada pada saat ini dapat kita kelompokan menjadi dua. 

Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran  yang  dapat dilakukan 

dalam bentuk upacara adat besar (gawei balak) atau upacara adat yang 

sederhana (gawei lunik). kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui 

proses lamaran yang dikenal dengan nama  sebambangan yang masih 
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dilakukan sampai pada saat ini.
4 

Menurut Jalaludi Tunsam Adat adalah menyatakan bahwa kata “adat” 

berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari (adah) yang 

memiliki arti cara atau kebiasaan. bahwa adat merupakan suatu gagasan 

kebudayaan yang mengandung nilai norma, kebiasaan serta hukum yang 

sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah. Biasanya apabila adat ini tidak 

dipatuhi maka akan ada sangsi baik yang tertulis maupun langsung yang 

diberikan kepada pelaku yang melanggarnya.
5
 

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua 

kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini 

mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. 

Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya 

berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). 

Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan 

tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.
6
 Nama 

“Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi 

Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang 

merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian 

gelar adat Juluk Adok dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara 

tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus 

                                                           
4
Lucky Irwan Saputra, “Adat Larian di Provinsi Lampung”, Skripsi, (Jakarta: FISIP UI, 

2010), hlm. 2 
5
Dunia Pelajar, (http://www.duniapelajar.com/2014/07/04/pengertian-adat-istiadat-

menurut-para-ahli/), diakses pada tanggal 24 Mei 2015 
6
Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar Minak Suttan Siwo Migo selaku 

pemuka adat Terbanggi Besar  5 juni 2015 

http://www.duniapelajar.com/2014/07/04/pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli/
http://www.duniapelajar.com/2014/07/04/pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli/
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membayarkan sejumlah uang (“Dau”) dan memotong sejumlah kerbau. 

Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan 

dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya 

paling tinggi.
7
 

Sebelum membahas  lebih jauh, maka perlu diketahui terlebih dulu 

beberapa kedudukan perkawinan adat Lampung pepadun  yang paling tinggi 

sampai yang terendah: 

1. Ibal serbow, merupakan menikah dengan upacara adat besar naik 

tahta adat (cakak pepadun). Setelah menikahi mulie (gadis) 

berkedudukan sebagai permaisuri, bertugas dan berperanan 

mendampingi kedudukan kepunyimbangan bumi/marga suami. 

Perlengkapan pakaianadat. Perkawinannya lengkap memakai siger 

(mahkota kuning emas) tarub (berdaun kembar), dengan memakai 

baju dan payung berwarna putih. Berkedudukan adat dalam 

pembayaran uang jujur 24 rial. Jika suami kawin lagi mendapatkan 

gadis bangsawan yang sejajar dengan kedudukan isteri ratu, maka 

isteri tersebut itu menjadi isteri jajar (sejajar) dengan isteri ratu, yang 

sama hak dan tugas perananya dalam adat. 

2. Bumbang ajei(dilepas dengan upacara adat oleh orang tuanya dan 

diterima dengan pesta adat di tempat suaminya). Kedudukan adat 

pribadinya dalam pembayarannya uang jujur sebesar 12 rial. 

3. Itar Padang(dilepas orang tuanya dngan terang di saksikan anggota-

                                                           
7
Sabaruddin, Op.Cit,  h. 68. 
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anggota kerabatnya). Nilai uang jujur pribadi adatna ialah 6 rial. 

4. Itar  Selep(dilepas  berjalan  malam  tanpa  penerangan  lampu). 

yaitu bila si gadis diambil dari rumah orang tuanya secara diam-diam 

tanpa pengetahuanpara tetangga di malam hari. Segala sesuatunya 

dilakukan oleh keluarga dalam jumlah terbatas. Nilai-nilai adat dapat 

dikatakan tidak ada, cukup berdasarkan perundingan antara orang tua 

kedua pihak saja. Setelah tiba di tempat pria, pihak pria boleh saja 

mengadakan pesta adat besar menurut persetujuan pemuka adat 

setempat. Ketika gadis diambil, ia berpakaian sederhana saja, tidak 

dengan iringan yang ramai, bahkan tanpa penerangan, sehingga 

keesokan hari para tetangga mempelai pria terkejut bahwa mempelai 

wanita sudah berada di rumah mempelai laki-laki. 

5. Sebambangan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang 

meghanai (bujang) dan seorang mulei (gadis) dimana sang meghanai 

membawa terlebih dahulu si mulei sebelum  adanya akad nikah. 

Dalam Larian keluarga pihak gadis tidak  mengetahui atau tidak 

dibicarakan terlebihdahulu.
8
 

Praktik sebambangan dalam masyarakat Lampung dilakukan dengan 

cara sebagai berikut:  

1. Mulei yang dilarikan oleh meghanai, menaruh surat yang ditulis dan 

ditanda tangani oleh mulei itu sendiri. Isi surat tersebut menerangkan 

                                                           
8
 Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar Minak Suttan Siwo Migo selaku 

pemuka adat Terbanggi Besar  26 Mei 2016 
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nama meghanai, asal kampung meghanai serta meninggalkan uang.  

2. Apabila Meghanai tidak berasal dari kelompok pepadun, Meghanai 

akan membicarakan kepada keluarganya serta mengundang pemangku 

adat untuk bermusyawarah(ngukhaw muakhian). Keluarga simeghanai 

meminta Meminta maaf atas kesalahan karena keluarga meghanai 

tidak memberitahukan sebelumya . 

3. Apabila meghanai berasal dari kelompok Lampung Pepadun maka 

ngukhaw muakhian tidak wajib dilaksanakan, Selain itu keluarga 

meghanai pun wajib menyelesaikan masalah atau melaksanakan acara 

ngantak salah (meminta maaf kepada keluarga pihak mulei).  

4. Praktik yang terjadi didalam masyarakat adat Lampung pepadun, 

setelah proses diatas telah dilaksanakan, maka prosesi perkawinan 

segeradi langsungkan.  

Basuni Alamsyah menyatakan latar belakang terjadinya  

sebambangan (praktik larian) antara laki-laki dan perempuan untuk 

maksud pernikahan, antara lain: 

1) syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan 

yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang. 

2) gadis belum diizinkan orangtuanya untuk bersuami, sehingga 

akhirnya si gadis memutuskan untuk bertindaksendiri. 

Tatacara pelaksanaan adat sebambangan tersebut terjadi di mana ada 

sebuah proses sebelum perkawinan, yaitu dengan cara pria membawa 

wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-
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saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah.
9
 

Kemudian pria tersebut meninggalkan sepucuk surat yang 

ditujukan kepada orang tua wanita, surat itu berisi pemberitahuan bahwa 

wanita tersebut telah dibawa lari olehnya dan pihak laki-laki, pihak laki-

laki juga meninggalkan sejumlah uang di rumah wanita yang dibawa lari 

atau dalam bahasa Lampungnya disebut tengepikkemudian uang tersebut 

diletakkan di bawah tempat tidur atau di lemari pakaian sang wanita.
10

 

Uang tersebut berawal angka 12 atau 24 seperti Rp. 120.000-, atau 

Rp. 240.000-, Setelah beberapa saat pihak laki-laki membawa pergi sang 

wanita, kemudian pihak laki-laki melapor ke kepala kampung atau ketua 

adat setempat dalam jangka waktu satu hari satu malam atau selama 1 kali 

24 jam, sang laki-laki mengatakan bahwa ia telah membawa lari wanita 

yang disukainya, setelah beberapa saat sang ketua adat mendatangi tuho 

rajo sang wanita yang dibawa lari dan membawa sebilah badik,keris, 

ataupun payan(tombak)yang dililit dengan kain putih, hal itu pertanda 

bahwa badik itu sebagai tanda maaf yang diberikan karena telah membawa 

lari anak perempuan orang lain dari rumah.
11

 

Adapun prosesi-prosesi dalam peyelesaianyang  harus di lewati dalam 

adat sebambang Lampung pepadun yang ada di Kelurahan Terbanggi 

Besar adalah  

                                                           
9
 Wawancara dengan bapak Basuni Alamsyah Gelar Minak Suttan Siwo Migo selaku 

pemuka adat Terbanggi Besar  5 juni 2015 
10

Wawancara dengan bapak Muhamad Muas Gelar Minak Suttan Pakal Adat  selaku 

pemuka adat Terbanggi Besar  6  juni 2015 
11

Wawancara dengan bapak Hasanudin Gelar Suttan Ngewalang Sakti selaku pemuka 

adat Terbanggi Besar  8  juni 2015 
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1. Sebambangan yaitu seorang pria membawa wanita yang disukainya 

tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti 

paman, bibi yang masih ada hubungan darah,dan meningalkan 

sigeh(uang peningalan). 

2. Pengunduran senjato/ngatak salah adalah penyerahan sebuah badik 

yang terbungkus kain putih bertujuan untuk meredam amarah atau 

emosi pihak perempuan karna anak perempuannya sudah dibawa kabur 

oleh pihak laki-laki.  

3. Bawasan yaitu pihak lak-laki mengirimkan 2 orang dari pihak laki-laki 

ke pihak perempuan untuk berunding menanyakan persoalan sudah 

bisakah melaksanakan acara pegadousalah/ salah karo salah. 

4. Ngatakdau ialah pengiriman bahan bahan masakan ke rumah 

pengantin wanita untuk acara pegadousalah/salah karo salah dan 

nyubuk nyabai. 

5. Pegadousalah/salah karo salah ialah musawarah antara tokoh-tokoh 

adat dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau 

kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan penyelesaian 

salah karo salah. 

6. Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai ialah prosesi pengenalan pengantin 

laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta pertemua antar besan 

laki-laki dengan besan perempuansekaligus memenuhi permintaan 

pihak perempuan. 

7. Sujud ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga 
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pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau 

menentukan  waktu akan di laksanakan nya akat nikah. 

8. Sesan ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan 

sebagai tanda begitu sayangnya pihak keluarga perempuan terhadap 

pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah 

tangga(perlengkapan rumah) dan dibawa pada hari pernikahan ke 

rumah pihak laki-laki.
12

 

Dalam adat masyarakat Lampung sendiri terbagi menjadi dua 

macamyaitu: masyarakat adat yang pertama beradat pepadun dan yang 

kedua yangberadatSaibatin/Pesisir. Di Kelurahan Terbanggi Besar sendiri 

termasuk dalam adat masyarakat pepadun, pernikahan dalam masyarakat 

adat Lampung Terbanggi Besar sering  menggunakan tradisi Sebambangan 

Pernikahan dengan menggunakan adat sebambangan yaitu larinya pria 

dan wanita untuk melakukan perkawinan tanpa adanya peminangan secara 

formil, untuk menjalin rumah tangga yang bahagia sesuai dengan adat 

istiadat yang berlaku dalam hukum adat pepadun khususnya 
13

 

Pernikahan adat pada masyarakat Lampung terbagi menjadi 2,  ada 

adat Pepadun dan adat saibatin. 

Yang menjadi fokus kajian penelitian adalah tradisi sebambangan 

dalam adat Lampung Pepadun di tinjau dari persepektif Islam pada 

masyarakat kelurahan Terbanggi Besar. 

                                                           
12

Wawancara dengan bapak Jauhari Gelar NgedikoKepalo Rateu  selaku pemuka adat 

Terbanggi Besar  10  juni 2015 
13

Ibid. 



11 
 

 
 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka menurut peneliti yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah hakikat Sebambangandalam adat perkawinan Lampung 

pepadun kususnya di  Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 

b. Bagaimana sebambangan adat Lampung pepadun dalam persepektif 

Islam 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini,sesuai dengan pokok permasalahan di atas 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan praktek tata cara pelaksanaan Sebambangan adat 

Lampung pepadun di  Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah 

b. Untuk menjelaskan perspektif islam dalam Sebambanganadat Lampung 

pepadun di Kelurahan Terbanggi BesarKecamatanTerbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah 
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F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a. Menambah masukan dalam pengembangan wacana berfikir bagi 

peneliti, sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama 

ini sudah dipelajari. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan 

Ilmu Pengetahuan yang ada di Fakultas Ushuluddin dan khususnya 

pada jurusan Aqidah Filsafat. 

2. Secara Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat  memberikan sumbangsih pemikiran 

terhadap masyarakat yang diteliti, sehingga dapat melestarikan 

kebudayaan Daerah serta meningkatkan minat masyarakat dalam 

mempelajari Budaya Lampung dan menjadi orang yang toleran dan 

saling menghargai.  

b. Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan latarbelakang tentang 

Sebambanganpada masyarakat desa Terbanggi Besar Kec. Terbanggi 

Besar Kab. Lampung Tengah 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan 

perbendaharaan bacaan dan tambahan Ilmu untuk upaya 

pengembangan dan minat untuk mempelajari Adat dan Budaya Daerah 

Lampung. 
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G. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka adalah merupakan bagian dari suatu proposal yang 

bersifat sentral. Selain itu dari segi uraiannya, tinjauan pustaka adalah 

bagian dari proposal yang paling panjang. Artinya melalui suatu tinjauan 

pustaka tersebut, seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun 

secara garis besar, tentang penelitian yang akan dilaksanakan, baik 

menyangkut masalah penelitian, tujuan penelitian serta cara penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

a. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Sebambangan 

(Studi Kasus di Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten 

Tulang Bawang Lampung)” Universitan UIN Sunan Kalijaga, karya M. 

Agus Muslim.Skripsi ini membahas tentang bagaimana Ketentuan tentang 

perkawinan dalam Islam dan pernikahan menurut adat Lampung Pepadun 

b. Skripsi Andila Febri Aulia AS yang berjudul (Studi Komparatif Hukum 

Perkawinan Islam dan Hukum Kawin Lari Sebambangan Adat Lampung 

di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan) Universitan UIN Sunan 

Kalijaga, Skripsi ini membahas perkawinan adat Lampung yang terdapat 

dua macam cara pernikahan, pertama dengan cara pernikahan uang jujur 

dan yang kedua pernikahan dengan menggunakan adat sebambangan
14

 

c. Penelitian lainnya yaitu membahas tentang (Adat Kawin Lari Masyarakat 

Sasak di Tinjau Dari Hukum Islam)” Universitan UIN Sunan Kalijaga, 

oleh Muhammad Taisir.Muhammad Taisir mengatakan bahwa 

                                                           
14

 Skripsi Fakultas Syari’ah  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006). 
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sebambangan merupakan salah satu adat yang dilakukan sebelum 

melangsungkan pernikahan, adat sebambangan sesuai dengan ketentuan 

hukum Islam, karena perkawinan yang melalui adat sebambangan 

hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan 

kriteria perkawinan menurut hukum Islam, undang-undang dan Kompilasi 

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dengan kata lain hukum adat 

sebambangan adalah boleh (mubah).
15

 

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana penelitian dilaksanakan. 

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan 

penelitian.
16

Agar suatu penelitian mendapatkan hasil yang maksimal, perlu 

ditentukan metode-metode tertentu dalam melaksanakan penelitian. Hal ini 

dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik 

dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam metode penelitian, 

antara lain: 

a. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil 

                                                           
15

 Muhammad Taisir, “Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak di Tinjau Dari Hukum 

Islam”, Thesis S2, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.(Tidak diterbitkan). 
 

 
16

 M. Iqbal hasan,metodelogi penelitian.(Ghalia indonesia.Bogor).2002.h 22 
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observasi dan wawancara dilapangan, bersama tokoh-tokoh adat dan 

tokoh agama yang memahami tentang sebambangan, sedangkan 

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan 

penguat dari data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti menjadikan 

Desa Terbanggi besar kecamatan Terbanggi besar kabupaten Lampung 

tengah sebagai objek penelitian, karena disanalah salah satu tempat 

yang masyarakatnya masik kental memegang prinsip hidup dan Adat 

Istiadat. 

b. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah deskriptif adalah yaitu akanmenggunakan 

objek yang didapat dari lapangan baik berupa nilai-nilai budaya maupun 

sistem kemasyarakatan yang ada di desa kelurahan Terbanggi Besar 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah,  

Menurut Whitney yang dikutip Kaelan, metode diskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis. Misalnya 

dalam hubungannya dengan penelitian masyarakat, penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang 

berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena.Dalam penelitian budaya termasuk Filsafat, penelitian deskriptif 

mengkaji dan melukiskan struktur kebudayaan atau suatu pemikiran 

filsafat tertentu, mendeskripsikan tentang unsur-unsur sistem filsafat atau 
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budaya, hubungan diantara unsur-unsur sistem tersebut serta 

menifestasikanya dalam kehidupan manusia sebagai subjek kebudayaan.
17

 

 

c. Sumber Data 

Data Primer  

sumber Data Primer adalah data utama dalam suatu penelitian, 

digunakan sebagai data pokok yang diperoleh melalui interview dan 

observasi, dalam hal ini sebagai sumber data primer adalah masyarakat 

suku Lampung pepadun yang adadi Kelurahan Terbanggi Besar 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  . Data utama 

adalah Informen.  

a) Tetua-tetua adat/peyimbang adat Terbanggi besar; 

1. Bapak Basuni Alamsah Gelar Minak Suttan Siwo Migosalah seorang 

pemuka adat Terbanggi Besar . 

2. Bapak Muhamad Muas Gelar Minak Suttan Pakal Adat salah seorang 

pemuka adat Terbanggi Besar. 

3. Bapak Hasanudin Gelar Suttan Ngewalang Saktisalah seorang pemuka 

adat Terbanggi Besar. 

4. Bapak Jauhari Gelar NgedikoKepalo Rateu salah seorang pemuka adat 

Terbanggi Besar. 
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 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat, (Yogyakarta: Pradigma, 2005). h. 

58. 



17 
 

 
 

d. Data Skunder 

1. Syarifuddin, Amir, “Hukum Perkawinan Islam di 

Indonesia”,(Jakarta : Prenada Media, 2006). 

2. Sabaruddin, ”Sang Bumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan 

Saibatin”, (Jakarta : BuletinWay Lima, 2013), Cet. Ke-2, 

3. Rakai, Nasrul, Tatatiti Adat Budaya Lampung (Lampung, Biro 

Bima Sosial Seketariat Daerah, 2012) 

4. Tholib Khalik, Abu, Platoeran Sepanjang Adat Lampung 

(Yogyakarta, MedPriend, 2002) 

Tokoh-tokoh Masyarakat dan Agama 

1. M. Ali Gelar Pengiran Mansur sebagai Pegawai 

pemerintahan/Kepala desa Terbanggi Besar. 

2. Rusdi Gelar Rajo Mutlak sebagai tokoh Agama 

 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian lapangan akan melalui tahapan-

tahapan yaitu 

1. Observasi  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki. 

Observasi yang digunakan adalah observasi langsung. Peneliti 

langsungkelokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan data tentang 
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Tradisi Sebambangan Adat Lampung Pepadun Perspektif Islam Studi 

Kasus di Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan sumber informasi studi kasus yang sangat 

penting,karena studi kasus berkenaan dengan manusia /kemanusiaan. 

Adapun wawancara yang digunakan adalah personal interview.  

3. Dokumentasi  

Penelitian lapangan yang akan dilaksanakan, informasi yang berbentuk 

dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa menggunakan 

berbagai bentuk dan dijadikan sebagai sumber data yang eksplisit. Adapun 

jenis-jenis dokumen tersebut seperti surat, memorandum, pengumuman 

resmi, penelitian yang sama, kliping-kliping yang barus dan artikel yang 

muncul di media masa, maupun laporan peristiwa lainya. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto 

dan surat atau bukti suatu peristiwa. Dokumentasi ini digunakan untuk 

mempermudah dalam mengecek kebenaran suatu peristiwa, sehingga suatu 

penelitian menjadi valid adanya. 

I. Analisa Data 

Analisa  yang dialakukan ini adalah penganalisaan terhadap data-data 

yang telah terkumpul dengan jalan mengaklasifikasikan antara satu data 

dengan yang lainya. Sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan dan disini 

peneliti menggunakan beberapa metode yaitu pertama, metode kualitatif 

deskriptif, sebab data yang terkumpul bersifat monografis dan berwujud 
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kasus-kasus.
18

Adapun alasan peneliti menggunakan analisa kualitatif 

karena data yang ada bersifat uraian bukan bersifat statistik.Kedua, metode 

holistika yaitu tinjauan secara lebih dalam untuk mencaoai kebenaran 

secara utuh.Objek dilihat dari interaksi dengan semua kenyataan.
19

Ketiga, 

metoe interpretasi yaitu membuat tafsiran tetapi tidak bersifat objektif 

melainkan bertunpu pada efideinsi objektif, untuk mencapai kebenaran 

yang ontetif.Metode interpretasi digunakan pada waktu pengumpulan data 

yang menunjukan arti, mengungkap serta mengatakan esensi makna 

filosofis yang terkandung dalam data secara objektif.
20

 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan yaitu: 

1) Metode Deskriptif 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, 

baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nialai-

nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek 

budaya lainnya. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode 

deskriptif adalah untukmembuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu 

(dalam penelitian budaya).
21

 Artinya, setelah data terkumpul, peneliti 

memaparkan dan memahami dengan teliti data-data Tradisi Sebambangan  

Adat Lampung Pepadun Perspektif Islam 
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Institut Agama Islam Negri, Pedoman Penulisan Skripsi, (Bandar Lampung). 

 
19

M. Baharuddin, Dasar-dasar Filsafat, (Lampung: HarakindoPublishing, 2013), h. 51 

 
20

Sudarto, Metodelogi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 48 
21

 Kaelan., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Op.Cit h. 58. 
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2) Metode Inteprestasi 

 Metode inteprestasi merupakan metode menerjemahkan, atau 

membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif melainkan harus 

bertumpu pada evidensi objektif, untuk mencapai kebenaran otentik.
22

 

Penulis menafsirkan berdasarkan data-data Tradisi Sebambangan Adat 

Lampung Pepadun yang telah dipahami, sehingga dengan demikian 

penulis dapat mendapatkan hasil penelitian dengan pemahaman yang 

objektif mengenai Perkawinan Adat Lampung Pepadun Perspektif Islam 

Studi Kasus di Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah. 

3) Metode Hereustika   

merupakan   metode   khusus yang digunakan untuk analisis 

pemaknaan suatu karya sastra yang mengacu pada tanda-tanda 

dalam bahasa. 

4) Metode Penyimpulan 

 Setelah penulis mengumpulkan data, reduksi data dan klsifiksai 

data, kemudian dilakukan analisis dengancara menyimpulkan 

berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.Dalam hubungan inilah 

maka prosespenyimpulan dilakukan dengan induktif dan deduktif 

                                                           
22

 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1983), h.145. 
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dalam lingkaran hermeneutika. Namun perlu diketahui bahwa proses 

penyimpulan bukan untuk melakukan gejeralisasi, melainkan untuk 

mewujudkan suatu kontruksi teoritis, dengan melalui pengetashuan 

intuitif menemukan konstruksi logis. Proses induktif dan deduktif 

diterapkan berdasarkan data-data yang telah terkumpul dan dilakukan 

analisis yaitu melalui suatu sintesis dan penyimpulan melalui 

penapsiran berbagai gejala, pristiwa, simbol, nilai yang terkandung 

dalam ungkapan bahasa dan kebudayaan yang muncul pada kehidupan 

manusia (hermeneutika)
23
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 Anton Bakker, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kansius, 1990), h. 54 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. SEBAMBANGAN SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT 

LAMPUNG 

 

a. Pengertian Sebambangan 

Sebambangan adalah adat lampung yang mengatur pelarian gadis oleh 

bujang yaitu dengan cara pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke 

rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih 

ada hubungan darah. untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, 

melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua dari 

calon mempelai, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua 

orang tua tersebut.
1
 

Sebambangan sering kali disalah artikan dengan istilah “Kawin 

Lari”.Sehingga citra adat lampung ini menjadi kurang baik dimata masyarakat 

diluar suku lampung yang jelas kurang memahami makna sesungguhnya dari 

arti Adat Sebambangan.Berbeda dari istilah Kawin Lari yang dapat diartikan 

sebagai pelarian gadis oleh seorang bujang yang biasanya dapat langsung 

terjadi pernikahan tanpa ada musyawarah adat atau persetujuan orang tua si 

gadis, hal ini tentu bertentangan dengan Syariat Islam.Lain halnya dengan 

Sebambangan yang sengaja diatur oleh hukum adat serta perangkat adat, yang 

                                                           
1
 Wawancara Pribadi dengan bapak Basuni Alamsah Gelar Minak Suttan Siwo Migo selaku 

pemuka adat Terbanggi Besar  26 Mei 2016  
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memang diatur untuk tidak bertentangan dengan Syariat Islam.
2
Sebambangan 

dapat juga di artikan untuk memberikan kebebasan kepada bujang atau gadis 

untuk dapat memilih jodohnya sendiri. 

Salah satu adat budaya yang di miliki Lampung adalah.Sebambangan atau 

seringkali disebut larian adalah: suatu adat yang mengatur pelarian seorang 

gadis (mulei) oleh seorang bujang (meghanai), kerumah paman atau bibinya 

yang masih memiliki hubungan darah untuk meminta persetujuan dari orang 

tua dan keluarga besar si gadis.  

1. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak (gadis dan bujang) melakukan 

musyawarah, sehingga tercapai kesepakatan atau persetujuan antara kedua 

belah fihak. Atau dengan kata lain, agar perkawinan yang akan 

dilangsungkan kedua belah pihak, mendapat restu dari orang tua, sebelum 

mereka melangsungkan akad nikah. 

2. Sebambangan dilakukan apabila orang tua seorang gadis tidak menyetujui 

hubungan kasih anaknya dengan seorang bujang.Tidak setujunya orang 

tua si gadis, biasanya disebabkan berbagai faktor. Misalnya perbedaan 

dalam status adat, ekonomi, atau sosial. Atau juga dikarenakan perbedaan 

garis keturunan. Anak sulung dan anak bungsu maka dari itu, tidak ada 

istilah kawin paksa dalam suku Lampung. bujang gadis akan 

memanfaatkan sebambangan, apabila pilihan nya tidak mendapat restu 

                                                           
2
Ibid  
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orang tua. atau pilihan orang tua tidak sesuai dengan kehendak hati. jadi 

jelaslah, bahwa sebenarnya sebambangan bukan di dasari cinta harta atau 

cinta strata, melainkan di dasari cinta sejati dari hati bujang dan gadis. 

3. Meski tidak ada hukum tertulis, sebambangan mempunyai beberapa 

syarat. Sehingga kedua belah pihak yang sebambangan tidak 

mendapatkan larangan dan pemangku adat atau penyimbang adat bersedia 

menerima keduanya untuk melakukan musyawarah dengan fihak keluarga. 

Syarat atau ketentuan tsb antara lain: si gadis dan bujang telah dewasa, 

tidak dalam status menikah, tidak melanggar hukum, (tidak sedang 

menjalani proses hukuman), saling sayang dan cinta mencintai, serta siap 

berumah tangga. 

4. Disamping itu, ada juga syarat2 tertentu yang harus dijalani sebelum 

kedua belah pihak sebambangan, antara lain; Si gadis harus menaruh surat 

untuk kedua orang tuanya. (biasanya ditaruh ditempat tidur sang gadis), 

Menyertakan sejumlah uang peninggalan atau penepik bersama surat, yang 

diminta sigadis kepada sang bujang, Si gadis harus mempunyai teman 

gadis yang menyertai nya pada saat sebambangan, yang disebut penakau. 

Setelah si gadis berada dirumah paman atau bibinya Maka keamanan dan 

keselamatan si gadis adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga 

sang bujang. Selama itu juga keluarga si gadis tidak berhak dan tidak 

diperbolehkan mengganggu kedua belah pihak. 
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5. kemudian keluarga bujang akan mengutus dua orang bujang atau laki-laki 

kerumah sang gadis, yang disebut pengunduran senjato atau ngantak 

salah. tujuan nya adalah memberi tahu kepada fihak keluarga sang gadis, 

bahwa benar anak mereka telah sebambangan. 

6. selang 2 atau 3  hari, keluarga si bujang akan mengutus orang kerumah 

sang gadis, untuk menanyakan sudah bisakah malaksanakan acara 

pekhadu salah/salah karo salah, ini disebut bawawasan,  

7. setelah itu semua, barulah kedua keluarga bermusyawarah mengenai 

kapan, dimana dan bagaimana proses penyelesaian salah karo salah 

pernikahan yang akan dilangsungkan. dibicarakan juga berbagai 

persyaratan adat dalam resepsi yang disebut tayuh, misalnya besarnya 

pengiluan, sesan atau daw serta status bujang dan gadis, sebambaggan. 

8. Secara harfifah dan tata caranya, jelas sekali, sebambangan adalah sangat 

berbeda dengan kawin lari, Sebambangan hanya suatu proses membawa 

gadis (secara rahasia) kerumah paman atau bibinya, agar terjadi 

musyawarah, sebelum akad nikah. dan bukan melarikan si gadis untuk di 

nikahi tanpa persetujuan kedua orang tua.
3
 

Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah.  (QS. Adz Dzariyaat 49). 

  

                                                           
3
Ibid  
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b. Sebambangan dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung 

Sebambangan sering kali disalah artikan dengan istilah “Kawin 

Lari”.Sehingga citra adat Lampung ini menjadi kurang baik dimata masyarakat 

diluar suku Lampung yang jelas kurang memahami makna sesungguhnya dari 

arti adat Sebambangan. 

Sebambangan dalam adat Lampung yang mengatur pernikahan gadis dan 

bujang ke rumah paman atau bibinya untuk meminta persetujuan dari orang tua 

si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua 

bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua 

orang tua tersebut. Ini merupakan tradisi di masyarakat asli Lampung, budaya 

yang sudah mengakar sejak jaman nenek moyang Pepadun dan 

Saibatin. Kendati demikian sebambangan ini pun akan berujung pernikahan 

sebagaimana biasa jika kedua pihak keluarga menyetujuinya. Pihak laki-laki 

juga tetap memberikan mahar atau pemberian kepada pihak perempuan.
4
 

Namun disejumlah daerah Lampung saat ini Sebambangan sudah jarang 

dilakukan, tetapi dibeberapa daerah seperti Kabupaten Lampung Utara, 

Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan 

Way Kanan masih dilakukan, hampir sebagian besar berada di wilayah 

Lampung Pepadun. 

                                                           
4
Wawancara Pribadi dengan bapak Basuni Alamsah, Op.Cit 
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Beberapa proses setelah pasangan muda-mudi melakukan Sebambangan 

biasa di sebut dalam bahasa Lampungnya Rasan Sanak perkawinan rasan sanak 

ini terjadi atas kehendak kedua muda-mudi (mulei-meghanai) dengan cara 

berlarian (sebambangan) yaitu dengan cara pria membawa wanita yang 

disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti 

paman, bibi yang masih ada hubungan darah, kemudian diselesaikan dengan 

perundingan damai diantara kedua belah pihak.
5
 

Tata cara adat Sebambagan sampai dengan penyelesaiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebambangan 

2. Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah 

3. Bawasan 

4. Ngatakdau 

5. Pegadousalah/salah karo salah 

6. Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai 

7. Sujud 

8. Sesan 

  

                                                           
5
Ibid  
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Penjelasan: 

a) Sebambangan.  

Sebambangan yaitu seorang pria membawa wanita yang disukainya 

tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, 

bibi yang masih ada hubungan darah,dan meningalkan sigeh/tengepik 

(uang peningalan). 

Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda 

pemberitahuan kepada si gadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, 

biasanya meninggalkan tanda tengepik, yaitu berupa surat dan sejumlah 

uang. Setelah si gadis sampai ditempat keluarga pemuda, maka orang tua 

atau keluarga si bujang segera melaporkan kepada penyimbangnya. 

Penyimbang segera mengadakan musyawarah menyanak untuk 

menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan kepada keluarga si 

gadis tersebut Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah. 

b) Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah. 

Pengunduran Senjato atau Tali Pengunduran atau juga disebut Pengattak 

Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang 

melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa senjata 

(keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. 
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Ngattak Pengunduran Senjato ini harus dilakukan dalam waktu 

1×24 jam (bila jarak dekat) dan 3×24 jam dalam jarak jauh atau diluar 

kota. Pengunduran Senjato harus diterima oleh kepala adat gadis dan 

segera memberitahukan keluarga gadis serta menyanak wareinya, bahwa 

anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata 

punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini 

akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah 

pihak. 

c) Bewawasan. 

Biasanya setelah pengunduran senjato pihak lak-laki mengirimkan 2 

orang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk berunding 

menanyakan persoalan sudah bisakah melaksanakan acara pegadousalah/ 

salah karo salah. 

d) Ngatakdau. 

Ngatakdau ialah pengiriman bahan bahan masakan ke rumah pengantin 

wanita untuk acara pegadousalah/salah karo salah dan nyubuk nyabai. 

 

e) Pegadousalah/salah karo salah.  

Pegadousalah/salah karo salah ialah musawarah antara tokoh-tokoh adat 

dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau kesepakatan 

antara kedua belah pihak dalam menentukan penyelesaian salah karo 
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salah.. 

f) Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai 

Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai ialah prosesi pengenalan pengantin 

laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta pertemua antar besan 

laki-laki dengan besan perempuan sekaligus memenuhi permintaan pihak 

perempuan. 

g) Sujud. 

Sujud ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga 

pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau menentukan  

waktu akan di laksanakan nya akat nikah. 

h) Sesan. 

Sesan ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai 

tanda begitu sayangnya pihak keluarga perempuan terhadap pengantin 

perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah 

tangga(perlengkapan rumah) dan dibawa pada hari pernikahan ke rumah 

pihak laki-laki.
6
 

 

                                                           
6
Wawancara dengan bapak Jauhari Gelar NgedikoKepalo Rateu  selaku pemuka adat 

Terbanggi Besar  1  juni 2017 
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C.  Struktur Sebambangan Dalam Hukum Adat Masyarakat Lampung  

Pepadun  Di   Kelurahan Terbanggi Besar 

Tata cara dan upacara perkawinan adat pepadun pada umumnya 

berdasarkan perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat dengan cara adat 

hibal serba, bumbang aji, intar padang, intar sellep atau sebambangan. Tata 

cara dan upacara adat ini dapat dilakukan apabila tercapai kesepakatan antara 

pihak kerabat pria dan kerabat wanita, baik dikarenakan berlakunya rasan 

sanak, maupun karena rasan tuha.
7
 Masyarakat Lampumg pepadun menganut 

azas ngejuk ngakuk atau memberi-mengambil didalam sistem perkawinan, 

konsep ngejuk merujuk pada makna memberikan dan merelakan anak 

gadisnya untuk diambil oleh bujang atau keluarga lain. Sebaliknya konsep 

ngakuk merujuk pada makna mengambil anak gadis orang lain untuk untuk 

menjadi anggota keluarganya.
8
 

Dengan konsep ngejuk ngakuk itu masyarakat Lampung Pepadun 

menganggap lazim dan memang harus terjadi kalau anak mulei-nya diambil 

oleh meghanai keluarga lain, atau anak meghanai-nya mengambil mulei dari 

anak orang lain. Sesuai azas yang dianut, sistemperkawinan didalam 

masyarakat Lampung Pepadun dapat melalui ngejuk dan dapat pula melalui 

ngakuk. Konsep ngejuk berarti memberikan anak gadisnya untuk dinikahi dan 

                                                           
7
Ibid. 

8
Mazhabi, Tata Titi Adat Budaya Lampung, (Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung, 2012).h  26 
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dijadikan anggota keluarga yang lainnya.
9
Artinya, proses pemberian anak 

gadis tersebut diketahui oleh para orang tua (kedua belah pihak).Sebaliknya 

konsep ngakuk berarti mengambil anak gadis tertentu tanpa diketahui oleh 

orang tua atau keluarga sang muli. 

Masyarakat Lampung Pepadun menganut pinsip Ngakuk-mulei 

Maksudnya masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal mengambil 

gadis. Proses pengambilan gadis dapat di ketahui atau tanpa diketahui oleh 

orang tua atau keluarga sang mulei. Namun pada akhirnya, sang mulei akan 

dibawa kerumah keluarga meghanai.
10

 Oleh sebab itu proses pengambilan 

seorang gadis dapat dilakukan melalui sebambangan atau di bambang 

a. Ibal Serbaw 

Ibal Serbaw merupakan bentuk perkawinan yang didahului dengan 

pertunangan. Sewaktu akan dilaksanakan upacara perkawinan pihak keluarga 

laki-laki dengan di pimpin oleh pemuka adat dan penyimbang suku 

menghadap keluarga wanita dengan membawa sarana adat (kenago) secara 

lengkap dengan sirih pinang yang ditempatkan  dalam pekinangan dan dodol 

atau kue-kue adat dan juga uang dan perhiasan emas.
11

Upacara adat 

perkawinan hibal serbaaw harus dimulai dengan acara pineng (meminang) 

dan nunang (bertunangan) serta nyamban dudul(memberi dodol) oleh pihak 

pria kepada pihak wanita. 

                                                           
9
Ibid  

10
Ibid  

11
Sabaruddin, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung, (Jakarta, Buletin Way Lima, 2013). h, 102  
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 b. Bumbang Aji 

Bumbang Aji menurut Sabaruddin ada dua tahapan, tahapan yang 

pertama ialah larian pada bentuk perkawinan ini bujang melarikan gadis 

yang dibawa kepada penyimbang laki-laki, kemudian datang tugas penghulu 

untuk menanyakan sigadis bahwa dirinya dipaksa atau kemauan ia sendiri, 

umumnya pada sistem ini pihak gadis dan bujang sudah menyetujui untuk 

larian. Kedua pertunangan, sigadis menyatakan mau pulang dulu. Sewaktu 

diantar pulang, gadis akan diberi seperangkat pakaian, uang dan kelengkapan 

lain. mengantar  pulang gadis tentu saja setelah ada kesepakatan antara pihak 

keluarga.
12

tahapan bumbang aji, bumbang aji merupakan tataran adat 

perkawinan didalam masyarakat Lampung Pepadun yang berada setingkat 

lebih tinggi dari Bambang Batin. Dasar utamanya adalah kesepakatan atau 

permintaan mulei agar dia di bawa secara berterang yaitu di ketahui dan 

diantarkan oleh orang tuanya.
13

 

Upacara adat perkawinan bumbang aji adalah upacara dimana pihak 

kerabat mempelai wanita cukup melepas anaknya dengan upacara sederhana, 

misalnya hanya menyembelih kambing.Mempelai wanita diserah terimakan 

kepada tua-tua adat mempelai pria yang mengambilnya tanpa musyawarah 

prowatin adat.(dilepas dengan upacara adat oleh orang tuanya dan diterima 

dengan pesta adat di tempat suaminya). Kedudukan adat pribadinya dalam 

                                                           
12

Ibid h, 103  
13

Nasrul Rakai, Tata Titi Adat Budaya Lampung, (Lampung, Biro Bina Sosial Sekretariat 

Daerah, 2012). h. 42 
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pembayarannya uang jujur sebesar 12 rial.Bumbang aji merupakan tataran 

adat perkawinan di dalam masyrakat Lampung Pepadun yang berada 

setingkat lebih tinggi dari bambang batin.
14

 

 

c.  Tar Padang 

Upacara adat perkawinan “Tar Padang” yang juga disebut “Intar 

Padang” (dilepas dengan terang) atau “lapah da wah” (berjalan siang), di 

masa lampau dilakukan oleh anggota kerabat punyimbang suku dengan 

nilai jujur 8 atau 6 rial.Perundingan antara pemuka adat kerabat pria dan 

wanita cukup dilakukan di rumah mempealai wanita.Mempelai pria yang 

datang mengambil mempelai wanita berpakaian jas hitam, kain songket dan 

ikat kepala (kikat akkin), sedangkan mempelai wanita yang berangkat dari 

rumahnya berpakaian baju kurung atau kebaya beludru hitam bertatah 

benang emas dengan kudung hitam bersulam benang emas. 

 

D. Itar Sellep 

dilepas  berjalan  malam  tanpa  penerangan  lampu. yaitu bila si 

gadis diambil dari rumah orang tuanya secara diam-diam tanpa 

pengetahuan para tetangga di malam hari. Segala sesuatunya dilakukan 

oleh keluarga dalam jumlah terbatas. Nilai-nilai adat dapat dikatakan tidak 

                                                           
14

. Ibid h. 40 
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ada, cukup berdasarkan perundingan antara orang tua  kedua pihak saja. 

Setelah tiba di tempat pria, pihak pria boleh saja mengadakan pesta adat 

besar menurut persetujuan pemuka adat setempat. Ketika gadis diambil, ia 

berpakaian sederhana saja, tidak dengan iringan yang ramai, bahkan tanpa 

penerangan, sehingga keesokan hari para tetangga mempelai pria terkejut 

bahwa mempelai wanita sudah berada di rumah mempelai laki-laki. 

Menurut Abu Tholib Khalik itar sellep (Mater Selep) cara ngambil gadis 

dalam adat migou pak Tulangbawang, yakni melalui cara yang disebut 

Metar Selep, sistem pengetaran ini, kalau dilakukan dengan cara yang 

Nampak lebih agamis sebagai bembang aji, disaksikan oleh orang banyak 

disebut Tar Padang atau metar padang. 

Bedanya dengan bembang aji, adalah pada pakaian adat yang 

digunakan sepanjang upacara itu, kemudian tidak disertai dengan upacara 

Nigel Nari dan sebagainya, waktunya siang hari.Kemudian kewajiban 

sujud biasanya langsung dituntaskan pada waktu pengetaran itu juga. 

Kalau pengetaran itu hanya disaksikan oleh keluarga yang 

bersangkutan kemudian turut juga beberapa orang dari pihak ibu mulei itu 

maka sebutannya Diselesaikan waktu metar itu pun dilaksanakan pada 

malam hari biasaya pada waktu Isya.
15

 

                                                           
15

 Abu Tholib Khalik, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong, (Yogyakarta, MedPrind, 

2002),h,  21  
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Namun secara garis besar hukum adatnya tetap termasuk katagori 

pengetaran selep itu.Sistem pengeteran yang satu ini, biasanya berbeda hari 

kemudian disusul dengan upacara sujud adat, sebagaimana diatur didalam 

pelatoeran.
16 

 

e. Sebambangan 

Sebambangan adalah proses pengambilan seorang gadis tanpa di 

ketahui atau pura-pura tidak diketahui oleh orang tua atau keluarga si mulei 

sebambangan biasanya dilakukan oleh mulei meghanai berdasarkan suka 

sama suka diantara keduanya.
17

 Sebambangan atau belarian bujang gadis 

untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak bujang gadis itu sendiri 

bukan karena akal tipu (melarikan, “ngebembangken”) dengan kekerasan 

(“nekep”) sebenarnya merupakan  perbuatna yang melanggar adat dan 

berakibat dikenakan hukuman (denda). 

Selain itu, sebambangan biasa dilakukan karena orang tua atau 

keluarga si mulei kurang merestui hubungan mereka atau meghanai beserta 

keluarganya merasa tidak akan mampu memenuhi persyaratan biaya yang 

di tuntut oleh keluarga simulei, baik untuk tengepik (dana dari pihak 

meghanai yang ditinggalkan untuk keluarga si mulei sebagai tanda dia telah 

diboyong oleh seorang meghanai) maupun untuk pelaksanaan adat hingga 
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proses pernikahan, jika proses pengambilan si mulei dilakukan berterang 

(diketahui oleh orang tua/keluarga si mulei)
18

 

Lampung dikenal dengan sebutan “Sai Bumi Khua  Jurai” dalam 

Bahasa Indonesia artinya “Satu Bumi Dua Cabang”. Untuk “Sai Bumi” itu 

bermakna suku bangsa yang mendiami satu wilayah yang berasal dari keturunan 

yang sama. Sedangkan “Khua Jurai” bermakna dua jenis adat istiadat yang 

dikenal masyarakat. Masyarakat Lampung memiliki struktur hukum dengan 

adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antar kelompok 

masyarakat satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut tersebar di 

berbagai daerah di Lampung.  

Selain sebambangan, proses pengambilan mulei dapat dilakukan secara 

berterang (di ketahui oleh orang tua atau keluarga si mulei) istilah dalam bahasa 

Lampung adalah diittar (diantar secara berterang). Pengitaran hanya dapat 

diketahui oleh orang tua keluarga si mulei, hingga punyimbang Bubidang  

Bumi. Semakin banyak atau luas orang yang mengantar (mengetahui) proses 

pemboyongan si mulei oleh pihak meghanai, semakin tinggi atau besar tataran 

proses pelaksanaan adat yang harus dilaksanakan.
19

 

Dengan semakin besarnya tataran adat perkwainan yang dipilih, 

berdampak pada semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, terutama oleh 

pihak meghanai.Namun, bentuk gerok rasan (pelaksanaan adat) yang dipilih 
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selalu beedasarkan hasil kemufakatan dua kebelah pihak keluarga. Pihak 

keluarga si mulei boleh meminta atau menuntut tetapi keputusan akhir selalu 

berdasarkan kesanggupan (dana) dari pihak keluarga meghanai. 

Masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan 

Bejujogh. Berbeda dengan Lampung Saibatin yang mengenal bentuk 

perkawinan Semanda dan Bejujogh. Tata cara perkawinan pada masyarakat adat 

Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran 

(rasan tuha) atau dengan larian (sebambangan). Perkawinan dengan cara 

lamaran (rasan tuha) adalah dengan memakai uang jojoh atau uang jujur, yang 

ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang 

tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga 

(sesan), dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara 

perkawinan berlangsung.
20

 

Sedangkan, perkawinan sebambangan (tanpa acara lamaran) yaitu 

perkawinan dengan melarikan gadis yang akan di nikahi oleh laki-laki dengan 

persetujuan si gadis, untuk menghindari diri dari hal-hal yang dianggap dapat 

menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang 

memakan biaya cukup banyak. Terjadinya sebambang tersebut di karenakan: 

1. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk menikah. 

2. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran dari pihak pria. 

3. Perekonomian si laki-laki yang tidak berkecukupan. 
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4. Gadis telah bertunangan dengan pria yang disukainya.  

5. Gadis yang ingin berumah tangga tetapi masih memiliki kakak yang 

belum menikah.
21

 

Menurut Nasrun Rakai dan Iqbal Hilal, dalam bukunya yang berjudul 

Tata Titi Adat Budaya LampungSebambangan merupakan langkah awal bagi 

mulei dan meghanai Lampung untuk mencapai bahtera berumah tangga 

(jenjang perkawinan). Sebambangan biasanya dilakukan atas dasar 

permufakatan antara muli dan meranai. Jika kesepakatan yang dipilih oleh si 

mulei dan si meghanai adalah sebambangan maka hal-hal yang harus mereka 

sepakati berikutnya ialah. 

1. Waktu dan tempat untuk sebambangan 

2. Tengepik (besaranan dana yang diminta si gadis kepada bujang sebagai 

tanda bahwa si gadis sudah dibawa pulang si bujang yang dicintai) 

Namun, terkadang sebambangan itu belum/tanpa didasarkan atas 

kesepakatan kedua belah pihak yang terkait.Artinya si mulei tidak menyadari 

atau belum siap untuk di bambangkan dan di bawa si meghanai kerumah 

orang tua/ keluarga (si meghanai). Tetapi, sebambangan biasanya dilakukan 

tanpa sepengetahuan orang tua si mulei atau keluarga si mulei, dan si mulei 

pura-pura tidak tau akan peristiwa itu.
22
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Proses sebambangan atau ngebambang dapat dijelaskan adalah 

sebagai berikut, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (antara mulei 

dan meghanai) si meranai dengan didampingi oleh satu atau beberapa teman 

menjemput dan kemudian membawa si mulei kerumah orang tua atau rumah 

sanak keluarga si meghanai 

Bersamaan dengan keberangkatan si mulei untuk di bambang, 

tengepik (dana yang diminta si mulei kepada si meghanai sebagai persyaratan 

kesediannya untuk di bambang) beserta surat yang berisi keterangan (si mulei) 

bahwa dirinya (si mulei) telah dibawa secara adat oleh meghanai pilihan 

hatinya. Namun jika tengepik dan surat itu belum di tinggalkan di rumah 

simulei (oleh si mulei) maka salah seorang pendamping (wakil dari pihak 

meghanai) akan bergegas agar tengepik dan surat itu dapat disisipkan atau 

dimasukkan dalam rumah. 

Setelah pristiwa sebambangan sehari atau dua harinya, kedua belah 

keluarga melaksanakan kegiatan berikut ini.Langkah pertama yang mereka 

lakukan adalah Ngurau Muwariyan, yakni mengundang saudara-saudara dekat 

untuk menyampaikan atau memberitahukan bahwa si meghanai sudah 

mengambil si gadis atau mulei telah diambil oleh perjaka pilihan hatinya. Di 

samping itu, pihak keluarga juga miminta atau memohon bantuan, baik berupa 

tenaga, pikiran/pandangan, maupun dana kepada para saudara dekatnya itu. 

Selanjutnya, sehari atau dua hari setelah Ngurau Muarian kedua belah 

pihak pun melaksanakan kegiatan Ngurau Bubidang Suku, yakni 
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penyampaian informasi  (oleh wakil tuan rumah) dan sekaligus menyerahkan 

pelaksanaan adat (perkawinan), kepada para Punyimbang Bubidang Suku 

(tokoh adat) Tiyuh (kampung) itu. Sebagai simbol pemberitahuan itu 

(mupandai), tuan rumah menyiapkan Pengutan yakni penghidangan (pesanan) 

yang berisi urai-cambai dan rokok. 

Dengan Pengutan itu, para punyimbang bubidang suku dipersilahkan 

untuk ngangas-ngangas (menyirih urai cambia) dan ngudut atau 

merokok.Pada saat itu, para punyimbang bubidang suku merancang atau 

merencanakan acara adat berupa Pengundoran senjta (penyerahan senjata) 

dan Ngantak Salah (mengakui kesalahan).Setelah mendapat persetujuan dari 

pihak mulei, Punyimbang BubidangSuku dari Tiyuh si meghanai ngutus 

beberapa orang untuk berkunjung ke tiyuh si mulei.Maksud kedatangan 

rombongan itu ialah Pengundoran Senjato dan Ngantak Salah. 

Pada zaman dahulu kedua kedua kegiatan adat itu dilakukan dalam 

waktu (hari) yang berbeda.Namun, kini kegiatan itu dilakukan secara 

serentak.Pengundoran Senjato dimaksudkan sebagai usaha atau ajakan untuk 

berdamai hal itu disimbolkan dengan penyeraha payan (tombak) dan kris 

(bernilai 6 rial) oleh rombongan pihak meghanai kepada Punyimbang 

Bubidang Suku Tiyuh keluarga si mulei. 
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Kegiatan ngantak salah merupakan realisasi rasa bersalah (pengakuan 

bersalah) dari pihak keluarga beserta Punyimbang Bubidang Suku dari pihak 

meghanai kepada keluarga beserta Punyimbang Bubidang Suku di tiyuh si 

mulei (yang telah di bambang) untuk keperluan ngantak salah itu. Jika 

pengakuan bersalah dari pihak keluarga si meghanai diterima keluarga 

Bubidang suku dari pihak si mulei maka pelaksanaan adat perkawinan dalam 

bentuk Ittar Terang (diantar atau di ketahui proses pemboyongan  si mulei 

oleh keluarga bubidang suku) sudah tertutup (tidak mungkin dilaksanakan). 

Dengan kata lain, jika keluarga atau bubidang suku pihak si mulei 

berkeinginan agar anak gadisnya bisa diantar atau diketahui secara bersama 

maka keluarga atau penyimbang bubidang suku dapat atau harus menolak 

pengakuan bersalah dari keluarga atau Bubidang suku pihak meghanai. 

Namun, penentuan bentuk pelaksanaan adat perkawinan akan dibahaas pada 

pertemuan atau kegiatan berikutnya (setelah ngantak salah) 

Kalau pengakuan bersalah telah diterima oleh keluarga atau 

Punyimbang Bubidang Sukudari pihak si mulei, keluarga besar dari pihak si 

meghanai merancang kegiatau Anjau Sabai (kunjung besar).Pelaksanaan 

(waktu) Anjau Sabai berdasarkan atas permintaan keluarga dari pihak 

meghanai. 

Lebih lanjut Mazhabi menjelaskan tujuan dari Anjau Sabai ialah 

silahturahmi atau untuk saling mengenal secara lebih dekat, oleh sebab itu, 



44 
 

saat Anjau Sabai, keluarga dari pihak mghanai akan membawa makanan dan 

minuman yang akan disantap secara bersamaan (mengan jejama). Anjau sabai 

biasanya berbalas. Pihak keluarga mulei, yang selanjutnya disebut manjau, 

akan meminta untuk dating di kediaman ke keluarga meghanai (yang 

selanjutnya sudah disebut mengiyan) untuk mengantarkan perkakas atau 

pakaian sehari sahari si  majau. Namaun jika dititipkan saat Anjau Sabai atau 

cuwak mengan. Seminggu atau dua minggu kemudian pihak keluarga 

mengiyan atau bengiyan dating kembali kerumah kebayan untuk membahas 

gerok-rasan perkawinan yang akan dilaksanakan.
23

 

D. PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN 

a. Pengertian Pernikahan 

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. 

Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul („aqad) yang menghalalkan 

persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang 

menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan 

zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya 

perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu 

berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. 

Adapun nikah menurut syari‟at nikah juga berarti akad. Sedangkan 

pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. 
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Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup 

semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang 

tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai 

Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama 

yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam 

telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon 

pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi 

sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan 

bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap 

mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana 

namun tetap penuh dengan pesona. Melalui makalah yang singkat ini insyaallah 

kami akan membahas perkawinan menurut hukum islam. Pernikahan adalah 

sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi 

apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak 

mengikuti sunnah rosul.
24

 

b. Hikmah Pernikahan 

Allah SWT berfirman : 

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

                                                           
24

Ahmad, Rafi Baihaqi, Membangun Surga Rumah Tangga, (surabayah:gita mediah press, 

2006)  



46 
 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.”(Ar-ruum,21) 

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia 

ini berlanjut, darigenerasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu 

birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang 

menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki 

dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih 

sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas 

didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan 

kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. 

 Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu : 

a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang 

biak dan berketurunan. 

b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu 

mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. 

c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa denagn cara duduk-duduk 

dan bencrengkramah dengan pacarannya. 
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d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat 

kewanitaan yang diciptakan.
25

 

c. Tujuan Pernikahan dalam Islam 

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi 

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi 

kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan 

dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini 

dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain 

sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.  

 

 

2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur 

Sasaran utama dari disyari‟atkannya perkawinan dalam Islam di 

antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan 

keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. 

Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif 

untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi 

masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

“Artinya : Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian 

berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan 
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pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak 

mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi 

dirinya”.  

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami 

Dalam Al-Qur‟an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq 

(perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas 

Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut : 

“Artinya : Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara ma‟ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 

bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada 

mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 

oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang dhalim.” 

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari‟at Allah. Dan 

dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-

batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat 

di atas : 

“Artinya : “Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang 

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan 

suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak 
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ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin 

kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) 

mengetahui “. 

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri 

melaksanakan syari‟at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya 

rumah tangga berdasarkan syari‟at Islam adalah wajib.  

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah 

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah 

dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga 

adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat 

dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk 

ibadah (sedekah). 

 Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

“Artinya : Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk 

sedekah !. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya : 

“Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap 

istrinya akan mendapat pahala ?” Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab : 

“Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain 

istrinya, bukankah mereka berdosa .? Jawab para shahabat :”Ya, benar”. Beliau 

bersabda lagi : “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat 

yang halal), mereka akan memperoleh pahala ”.  
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5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih 

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan 

mengembangkan bani Adam, Allah berfirman : 

“Artinya : Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami 

istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 

dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman 

kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”. 

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar 

memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang 

berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.Tentunya 

keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam 

yang benar.
26
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BAB III 

PROFIL MASYARAKAT KELURAHAN TERBANGGI BESAR 

KECAMATANTERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

A. Sejarah Kelurahan Terbanggi Besar 

Sejarah singkat kampong Terbanggi Besar, lebih kurang pada abad ke 

16 anak cucu Tuan Ratu Didakko deket muara way pengubuan memindahkan 

pemukiman mereka kearah hulu way pengubuan tepatnya disebelah atas atau 

hulu kampong Terbanggi Besar sekarang ini yang disebut Annek Tutung, 

maka disebut demikian karena pemukiman tersebut terbakar, maka setelah 

diadakan musyawarah perundingasn sesama kepala keluarga pemukiman 

tersebut pindah ke kampong Terbanggi Besar yang ada sekarang ini, 

menyusul salah seorang yang telah lebih dahulu bermukim ditempat tersebut 

yaitu Radin Jimat. 

Perkembangan berikutnya dipertengahan abad ke 17 kampung 

Terbanggi Besar menjadi pusat keresidenan kampong, pada tahun 1829-1834 

J.A Dubois diangkat sebagai kepala pemerintah sipil atau militer untuk daerah 

lampung dan berpusat kedudukannya di Terbanggi Besar. Residen yang 

pertama adalah Pangeran Sipahit Lidah, setelah lama berkuasa Pangeran 

Sipahit Lidah lalu digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran 

Sampurna Jaya Putih.Pangeran Sampurna Jaya Putih mempunyai anak yang 
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bergelar Bassa Ratu, kemudian dianggkat menjadi demang dilampung yang 

disebut Demang Basso Ratu. 

Demang Basso Ratu mempunyai dua orang putra yang pertama 

bergelar Pangiran Sampurna Jaya Putih yang menggantikan kakeknya menjadi 

residen Lampung, sedangkan putra keduanya bergelar Sepulau rayo 

menggantikan kedua orang tuanya menjadi demang Lampung yang disebut 

Demang Sepulau Rayo. Pangeran Sampurna Jaya Putih Mempunyai putra 

yang bergelar Pangiran Sipahit Lidah dan menjadi demang di Subbing III 

yaitu Labuan Maringai sedangkan Demang Sepulau Rayo mempunyai putra 

yang bergelar pengiran Ratu Sangun yang menjadi pesirah Subing I yaitu 

Terbanggi Besar. 

Pada masa masa tersebut Kampung Terbanggi Besar telah ramai 

dengan kaum pendatang dari berbagai suku yang menyatu dengan penduduk 

asli seperti Banten, Bugis, Bengkulu, Palembang dll, sehingga Kampung 

Terbanggi Besar benar-benar ramai dan makmur, dimana kepala dusunnya 

pada waktu itu adalah Radin Ahmad Syilabuddin seorang keturunan dari 

Palembang yang merupakan putra dari radin Haji Abu Bakar penghulu 

Lanariad keresidenan Lampung Mendampingi Pangeran Sampurna Jaya.   

Selanjutnya pada masa kolonial Belanda banyak penduduk kampung 

Terbanggi Besar berpindah membuka pemukiman baru seperti: Terbanggi 
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Agung, Terbanggi Marga, Terbanggi Kalianda, Terbanggi Lunik, Raja, Basa 

Kedaton, Jaga Baya, Terbanggi Ilir, Labuhan Jepara, Indra Putra Subing dll.
1
 

Luas kampung Terbanggi Besar secara keseluruhan 11.350 ha dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Utara, berbatasan dengan kampong Lempuyang Bandar 

2. Timur, berbatasan dengan kampong nambah Dadi 

3. Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Yukum Jaya 

4. Barat, berbatasan dengan Kampung Ratu Ilir 

 

B. Kondisi Geografis 

Wilayah Kampung Terbanggi Besar merupakan dataran sedang dengan 

ketinggian kuran lebih 48 meter diatas permukaan air laut, dengan bentuk 

wilayah datar sampai berombak. 

1. Wilayah dalam kampong Terbanggi Besar dapat ditempuh dengan 

mudah karena prasarana trasportasi cukup memadai dan cukup lancar, 

adapun jarak Ibukota Pusat Pemerintahan Kampung Terbanggi Besar 

dengan 

                                                           
1
Bapak Muhamad Muas Gelar Minak Suttan Pakal Adat  salah seorang pemuka adat 

Terbanggi Besar.  
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a) Ibu Kota Provinsi Lampung  74 Km. 

b) Ibu Kota Lampung Tengah  16 Km 

c) Ibu Kota Kecamatan - Km 

2. Pejabat yang pernah memangku jabatan sebagai kepala kampong 

Terbanggi Besar sebagai berikut 

a. Raden Darmawan  dari tahun 1945 s/d tahun 1963 

b. A. Darmawi  dari tahun 1963 s/d tahun 1966 

c. Ngemulo Ratu dari tahun 1966 s/d tahun 1967 

d. Warga Ratu dari tahun 1967 s/d tahun 1968 

e. M.T Sangun Ratu dari tahun 1968 s/d tahun1971 

f. Basyuni Alamsyah dari tahun 1971 s/d tahun 1972 

g. M. Hayat dari tahun 1972 s/d tahun s/d 1980 

h. A. Fuat Hayat dari tahun 1980 s/d 1982 

i. Mardi Siswanto dari tahun 1982 s/d tahun 1982 

j. M. Hasa Ganie dari tahun 1982 s/d tahun 1987 

k. Idham Ishak dari tahun 1987 s,d tahun 1989 

l. Syamsul Rizal dari tahun 1989 s/d tahun 1998 

m. M. Saleh dari tahun 1998 s/d tahun 1999 

n. Muhammad Ali dari tahun 1999 s/d tahun 2016 (dua priode). 

Sedangkan Untuk Kelembagaan Kampung terdiri dari: 

a. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) 
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b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) 

c. Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga 

d. Satgas Anti Narkoba 

e. Linmas 

f. Serta Lembaga Lainnya 

Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Kampung Terbanggi Besar 23,368 jiwa yang terdiri dari 

a. Jumlah Kepala keluarga  5.154 kepala keluarga 

b. Jumlah laki-laki   11.377 jiwa 

c. Lumlah perempuan   11.991 jiwa 

Dengan jumlah kepala keluarga yang ada 1.175 KK dengan pentahapan 

keluarga sejahtra sebagai berikut 

a. Pria sejahtra :2680 KK 

b. Keluarga sejahtra tahap I  : 1987 KK 

c. Keluarga Sejahtra tahap II  : 351 KK 

d. Keluarga Sejahtra tahap III  : 136 kk
2
 

 

 

                                                           
2
M. Ali Gelar Pengiran Mansur sebagai Pegawai pemerintahan/Kepala desa Terbanggi Besar. 
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C. Sistem Keagamaan 

Konsep Keagamaan Masyarakat Desa Terbanggi Besar merupakan 

sistem agama yang diistilahkan dengan religi yang berarti mengikat kembali. 

Maksudnya seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.  

Wacana keagamaan yang dimaksudkan disini adalah ungkapan-

ungkapan yang muncul di masyarakat, sebagai cerminan dari pengetahuan 

keyakinan agama. Wacana keagamaan lokal yang berkembang pada 

masyarakat menyiratkan adanya pola pemahaman keagamaan yang mereka 

sebut sebagi salaf (tradisional). Masyarakat Terbanggi Besar, dikenal sebagai 

masyarakat yang kaya akan tradisi sosial. Disetiap Masyarakat memiliki nilai-

nilai lokal yang menerapkan tata nilai sosial hidup rukun atau Sakai 

Sambayan (tolong menolong) atau guyub dalam kehidupan sosial sehari-

harinya . Bagi masyarakat Terbanggi Besar secara umum, agama merupakan 

kekuatan dominan di dalam situs-situs, kepercayaan-kepercayaan turut serta 

membentuk karakter interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari bagi 

kebanyakan masyarakat. Atas dasar budaya dan tradisi yang dianut dan dijaga 

masyarakat, hal ini berdampak pada pola keagamaan masyarakat desa. Dari 

sejarahnya agama mendekatkan diri terhadap masyarakat melalui budaya-

budaya yang telah mereka miliki, sehingga paradigma keagamaan mereka 

masih terikat kuat dengan budaya yang mereka miliki. Paradigma spiritualitas 

disini diartikan sebagai cara pandang yang bersumber dari spirit keagamaan 
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seseorang akan menjadi keyakinan dan dasar dari seluruh aktivitas atau realita 

sosial dalam suatu masyarakat.
3
 

Agama merupakan sebagai keyakinan hidup rohani pemeluknya, baik 

perseorangan maupun sebagai jemaah, adalah jawab manusia kepada 

panggilan ilahi didalam alam dan rahmat.Keyakinan itu memuat iman, sikap 

sembah, rasa horamt, rasa tobat dan sukur yang dianugrahkan Allah kepada 

manusia.
4
 

Karakteristik Umum Masyarakat Desa Terbanggi Besar 

Masyarakat desa terbanggi Besar selalu memiliki ciri-ciri atau dalam 

hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian 

mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat 

digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa Terbanggi Besar. Namun 

demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era 

informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah tidak 

berlaku.Berikut ini disampaikan sejumlah karakteristik masyarakat desa, yang 

terkait dengan etika dan budaya mereka, yang bersifat umum yang selama ini 

masih sering ditemui. 

a.   Sederhana 

                                                           
3
 Rusdi Gelar Rajo Mutlak sebagai tokoh Agama 

4
 J.W.M. Bakker. SJ, Filsafat Kebudayaan, (Jakarta, Kansius, 2014) , h. 47-48  
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Sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan. 

Kesederhanaan ini terjadi karena dua hal: 

1) Secara ekonomi memang tidak mampu. 

2) Secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri. 

 

b.    Mudah curiga 

Secara umum, masyarakat desa Terbanggi Besar akan menaruh curiga 

pada: 

1) Hal-hal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya 

2) Seseorang/sekelompok yang bagi komunitas mereka dianggap “asing” 

c.    Menjunjung tinggi “ungguh – ungguh” 

Sebagai “orang Timur”, orang desa sangat menjunjung tinggi 

kesopanan atau “unggah-ungguh” apabila: 

1) Bertemu dengan tetangga. 

2) Berhadapan dengan pejabat. 

3) Berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan. 

4) Berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi. 

5) Berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat pendidikannya. 
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d.    Guyub, kekeluargaan 

Sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa bahwa suasana 

kekeluargaan dan persaudaraan telah “mendarah-daging” dalam hati sanubari 

mereka. 

e.    Lugas 

Berbicara apa adanya, itulah ciri khas lain yang dimiliki masyarakat 

desa. Mereka tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi 

orang lain karena memang mereka tidak berencana untuk menyakiti orang 

lain. Kejujuran, itulah yang mereka miliki. 

f.        Tertutup dalam hal keungan 

Biasanya masyarakat desa Terbanggi Besar akan menutup diri 

manakala ada orang yang bertanya tentang sisi kemampuan ekonomi 

keluarga. Apalagi jika orang tersebut belum begitu dikenalnya. Katakanlah, 

mahasiswa yang sedang melakukan tugas penelitian survei pasti akan sulit 

mendapatkan informasi tentang jumlah pendapatan dan pengeluaran mereka. 

g.  Perasaan “minder” terhadap orang kota 

Satu fenomena yang ditampakkan oleh masayarakat desa, baik secara 

langsung ataupun tidak langsung ketika bertemu/bergaul dengan orang kota 
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adalah perasaan mindernya yang cukup besar. Biasanya mereka cenderung 

untuk diam/tidak banyak omong. 

h.  Menghargai orang lain 

Masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan orang lain 

yang pernah diterimanya sebagai “patokan” untuk membalas budi sebesar-

besarnya. Balas budi ini tidak selalu dalam wujud material tetapi juga dalam 

bentuk penghargaan sosial atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan 

“ngajeni”. 

i. Jika diberi janji, akan selalu ingat 

Bagi masyarakat desa, janji yang pernah diucapkan 

seseorang/komunitas tertentu akan sangat diingat oleh mereka terlebih 

berkaitan dengan kebutuhan mereka. Hal ini didasari oleh pengalaman/trauma 

yang selama ini sering mereka alami, khususnya terhadap janji-janji terkait 

dengan program pembangunan di daerahnya. 

Sebaliknya bila janji itu tidak ditepati, bagi mereka akan menjadi 

“luka dalam” yang begitu membekas di hati dan sulit menghapuskannya. 

Contohkecil: mahasiswa menjanjikan pertemuan di Balai Desa jam 19.00. 

Dengan tepat waktu, mereka telah standby namun mahasiswa baru datang jam 

20.00. Mereka akan sangat kecewa dan selalu mengingat pengalaman itu. 
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 j.      Suka gotong royong 

Salah satu ciri khas masyarakat desa yang dimiliki dihampir seluruh 

kawasan Terbanggi Besar adalah gotong-royong, Uniknya, tanpa harus 

dimintai pertolongan, serta merta mereka akan bahu-membahu meringankan 

beban tetangganya yang sedang punyahajatan. Mereka tidak 

memperhitungkan kerugian materiil yang dikeluarkan untuk membantu orang 

lain. lebih baik kehilangan materi tetapi mendapat keuntungan bertambah 

saudara. 

 k.    Demokrasi 

Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa, 

pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan selalu 

dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.Dalam hal ini 

peran BPD (Badan Perwakilan Desa) sangat penting dalam mengakomodasi 

pendapat/input dari warga. 

 l.      Religius 

Masyarakat desa Terbanggi Besar dikenal sangat religius.Artinya, 

dalam keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya.Secara kolektif, 
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mereka juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa 

keagamaan. Misalnya: tahlilan, dll.
5
 

D. SISTEM KEMASYARAKATAN 

 

Masyarakat desa Terbanggi besar memiliki beberapa sistem atau peraturan  

a. Bersikap “andhap asor” 

Sebagai “komunitas tamu” yang berasal dari luar komunitas 

masyarakat desa seyogyanya kita mengambil posisi yang “merendah” 

atau minimal “seimbang” sekalipun secara materi dan intelektualitas 

lebih tinggi mereka. 

b. Bersahabat 

Sifat arogan harus dikikis habis, diganti dengan perilaku yang 

bersahabat dan “sumedulur” (bersaudara).Sebagai tamu sudah 

semestinya tidak bersikap arogan dan menunjukkan sifat dan perilaku 

kekotaan. 

c.  Menghargai 

Sebagai reaksi atas sikap kekeluargaan dari masyarakat desa, 

sepantasnya kita juga menghargai mereka. Sikap menghargai ini dapat 

diberikan dalam hal: 

                                                           
5
Wawancara dengan bapak Jauhari Gelar NgedikoKepalo Rateu  selaku pemuka adat Terbanggi Besar  

10  juni 2015 
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1) Memahami pola pikir mereka yang berbeda kontra dengan pola 

pikir kita 

2) Menerima pemberian sesuatu sebagai bentuk “tresno” (kasih 

sayang) mereka kepada kita. 

3) Memahami pola hidup mereka yang jauh berbeda dengan pola 

hidup kita 

d. Sopan santun 

Dalam rangka mengikuti adat/istiadat/kebiasaan yang berlaku di 

desa maka sudah selayaknya kita menyesuaikan diri, diantaranya: 

1) Dalam hal berpakaian, sebaiknya tidak mengenakan pakaian “ala 

kota. 

2) Dalam gaya hidup, sebaiknya tidak menunjukkan sikap yang 

menurut mereka “pamer materi”. Misalnya: ber-handphone ria 

ditengah-tengah mereka, ber-walkman ria sambil berbicara dengan 

mereka. 

3) Dalam hal berbicara, sebaiknya tidak menggunakan kata-

kata/kalimat yang hanya bisa dipahami oleh kalangan mahasiswa. 

Misalnya: bahasa Inggris/bahasa “ngilmiah”. 
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e. Terbuka 

Sebagai reaksi positif atas keterbukaan yang ditunjukkan oleh 

masyarakat desa Terbanggi Besar maka seyogyanya kita juga 

menunjukkan sikap terbuka kepada mereka, misalnya: 

1) Jika tuan rumah sudah berbicara apa adanya tentang menu makanan 

sehari-hari maka jika kita memang kurang suka sebaiknya berbicara. 

Contoh: Si A tidak suka makan mie. Sebaiknya memberitauke tuan 

rumah daripada tidak dimakan. 

2) Jika keluar dari rumah pondokan sebaiknya menjelaskan secara 

terbuka: mau kemana, dengan siapa dan kapan pulang. Hal ini 

penting, karena biasanya mahasiswa sudah dianggap sebagai anak 

sendiri. 

f. Membantu tanpa pamrih 

Mengacu pada karakteristik gotong-royong yang dimiliki masyrakat 

desa, maka sudah semestinya kita menyesuaikan dan mengikuti kebiasaan 

itu.Bekerja dan membantu masyarakat desa tanpa pamrih. Dengan senang 

hati mengikuti setiap acara tradisional (misal: kenduri) yang diadakan di 

desa. Sekalipun tetap memperhitungkan waktu kerja program COP. 

 

g. Tepat waktu 

Demi menjaga kepercayaan masyarakat desa, pada umumnya 

sebaiknya perlu diperhatikan ketepatan waktu dalam setiap acara 
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peretemuan yang melibatkan orang banyak.Hal ini sangat penting agar 

masyarakat desa terutama masyarakat desa Terbanggi Besar juga 

menaruh kepercayaan kepada kita sehingga sosialisasi program dan 

keterlanjutan pelaksanaannya dapat terjaga. 

 

h. Silahturahmi 

Sebagai “tamu asing” sudah menjadi kebiasaan yang lumrah jika 

kita harus melakukan silaturahmi (memperkenalkan diri) kepada warga 

masyarakat desa agar didalam melakukan sosialisasi dan pelaksanaan 

program tidak mengalami hambatan hanya dikarenakan belum 

kenal.Silaturahmi ini dapat dilakukan secara formal maupun 

informal.Misal: 

1) Ketika melakukan sosialisasi atau berinteraksi langsung dengan 

warga desa, khususnya desa Terbanggi Besar sebaiknya langsung 

memperkenalkan diri (informal). 

2) Perkenalan diri secara formal di Balai Desa (formal). 

 

i. Gotong-royong 

Partisipatif, ini kata kuncinya yaitu partisiparsi masyarakat.Pada 

dasarnya program dapat berjalan karena ada partisipasi, baik dari seluruh 

anggota kelompok maupun masyarakat setempat.Memunculkan minat 
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berpartisipasi tidaklah mudah, karena itu dibutuhkan komitmen yang 

tinggi yang diawali dari diri sendiri. 

 

j. Religius 

Menyikapi kenyataan ini, secara psikologis kita tidak perlu khawatir 

atau bahkan takut karena justru akan menyulitkan kita untuk 

bersosialisasi.  Sikap menghargai, itulah yang mesti kita kembangkan  

Kita mesti tahu diri disaat masyarakat desa sedang menjalankan ibadah 

agamanya. Karena itu dalam menyusun suatu kegiatan, pertimbangan 

faktor “lima waktu” sangat penting untuk diperhatikan.Sebab masyarakat 

pedesaan khususnya desa Terbanggi Besar memiliki kesibukan baik di 

ladang, isdustri rumahan, bahkan ada yang menjadi karyawan swasta. 
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BAB IV 

HAKIKAT DAN IMPLAMENTASI SEBAMBANGAN PADA 

MASYARAKAT KELURAHANTERBANGGI BESAR KECAMATAN 

TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

PERSEPEKTIFI ISLAM 

 

A. Hakikat Sebambangan dalam Adat Perkawinan Masyarakat 

Lampung Pepadun di Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 

Sebambangan sering kali disalah artikan dengan istilah “Kawin 

Lari”.Sehingga citra adat Lampung ini menjadi kurang baik dimata 

masyarakat diluar suku Lampung yang jelas kurang memahami makna 

sesungguhnya dari arti adat Sebambangan. 

Sebambangan di kelurahan Terbanggi Besar merupakan tradisi 

adat Lampung Pepadun dalam Tatacara pelaksanaan tradisi sebambangan 

tersebut terjadi di mana ada sebuah proses sebelum perkawinan, yaitu 

dengan cara pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya 

atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada 

hubungan darah untuk mendapatkan restu dari orang tua si gadis .Ini 

merupakan tradisi di masyarakat asli Lampung, budaya yang sudah 

mengakar sejak jaman nenek moyang Pepadun. Kendati demikian 

sebambangan ini pun akan berujung pernikahan sebagaimana biasa jika 

kedua pihak keluarga telah menyetujuinya. Pihak laki-laki juga tetap 

memberikan mahar atau pemberian kepada pihak perempuan. 
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Namun disejumlah daerah Lampung saat ini sebambangan sudah 

jarang dilakukan, tetapi dibeberapa daerah seperti Kabupaten Lampung 

Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang 

Bawang Barat dan Way Kanan masih dilakukan, hampir sebagian besar 

berada di wilayah Lampung Pepadun.
1
 

Beberapa proses setelah pasangan muda-mudi melakukan 

sebambangan biasa di sebut dalam bahasa Lampungnya Rasan Sanak 

perkawinan rasan sanak ini terjadi atas kehendak kedua muda-mudi 

(mulei-meghanai) dengan cara berlarian (sebambangan) seorang pria 

membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah 

saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan 

darah,dan meningalkan sigeh (uang peningalan). 

Tata cara adat Sebambagan sampai dengan penyelesaiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebambangan 

2. Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah 

3. Bawasan 

4. Ngatakdau 

5. Pegadousalah/salah karo salah 

6. Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai 

                                                           
1
 Wawancara Pribadi dengan bapak Basuni Alamsah Gelar Minak Suttan Siwo Migo 

selaku pemuka adat Terbanggi Besar  26 Mei 2016   
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7. Sujud 

8. Sesan 

Penjelasan: 

a) Sebambangan.  

Sebambangan yaitu seorang pria membawa wanita yang 

disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-

saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan 

darah,dan meningalkan sigeh/tengepik (uang peningalan). 

Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda 

pemberitahuan kepada sigadis. Seorang gadis yang melakukan 

berlarian, biasanya meninggalkan tanda tengepik, yaitu berupa 

surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai ditempat keluarga 

pemuda, maka orang tua atau keluarga si bujang segera 

melaporkan kepada penyimbangnya. 

Penyimbang segera mengadakan musyawarah menyanak 

untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan 

kepada keluarga si gadis tersebut Ngattak Pengunduran Senjato 

atau Ngattak Salah. 

b) Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah. 

Pengunduran Senjato atau Tali Pengunduran atau juga disebut 

Pengattak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat 

bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan 
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membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala 

adat pihak gadis. 

Ngattak Pengunduran Senjato ini harus dilakukan dalam 

waktu 1×24 jam (bila jarak dekat) dan 3×24 jam dalam jarak jauh 

atau diluar kota. Pengunduran Senjato harus diterima oleh kepala 

adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta 

menyanak wareinya, bahwa anak gadisnya telah berada ditangan 

kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan 

ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila 

terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. 

c) Bewawasan. 

Biasanya setelah pengunduran senjatopihak lak-laki mengirimkan 

2 orang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk berunding 

menanyakan persoalan sudah bisakah melaksanakan acara 

pegadousalah/ salah karo salah. 

d) Ngatakdau. 

Ngatakdauialah pengiriman bahan bahan masakan ke rumah 

pengantin wanita untuk acara pegadousalah/salah karo salah dan 

nyubuk nyabai. 

e) Pegadousalah/salah karo salah.  

Pegadousalah/salah karo salah ialah musawarah antara tokoh-

tokoh adat dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu 
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atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan 

penyelesaian salah karo salah.. 

f) Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai 

Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai ialah prosesi pengenalan 

pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta 

pertemua antar besan laki-laki dengan besan perempuan sekaligus 

memenuhi permintaan pihak perempuan. 

g) Sujud. 

Sujud ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga 

pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau 

menentukan  waktu akan di laksanakan nya akat nikah. 

h) Sesan. 

Sesan ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan 

sebagai tanda begitu sayangnya pihak keluarga perempuan 

terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang 

rumah tangga(perlengkapan rumah) dan dibawa pada hari 

pernikahan ke rumah pihak laki-laki.
2
 

 

Sebambangan dilakukan apabila orang tua seorang gadis 

tidak menyetujui hubungan kasih anaknya dengan seorang 

bujang.Tidak setujunya orang tua si gadis, biasanya disebabkan 

                                                           
2
Wawancara dengan bapak Jauhari Gelar NgedikoKepalo Rateu  selaku pemuka adat 

Terbanggi Besar  1  juni 2017 
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berbagai faktor.Misalnya perbedaan dalam status adat, ekonomi, 

atau sosial.Atau juga dikarenakan perbedaan garis keturunan. 

(Anak sulung (anak tuha) dan anak bungsu (anak pussu). maka dari 

itu, tidak ada istilah kawin paksa dalam suku Lampung. bujang 

gadis akan memanfaatkan sebambangan, apabila pilihan nya tidak 

mendapat restu orang tua.. atau pilihan orang tua tidak sesuai 

dengan kehendak hati. jadi jelaslah, bahwa sebenarnya 

sebambangan bukan di dasari cinta harta atau cinta strata, 

melainkan di dasari cinta sejati dari hati bujang dan gadis.
3
 

 

Meski tidak ada hukum tertulis, sebambangan mempunyai 

beberapa syarat.Sehingga kedua sejoli yang sebambangan tidak 

mendapatkan larangan dan pemangku adat atau penyimbang adat 

bersedia menerima keduanya untuk melakukan musyawarah 

dengan pihak keluarga si gadis. Syarat atau ketentuan tersebut 

antara lain: si gadis dan bujang telah dewasa, tidak dalam status 

menikah, tidak melanggar hukum, (tidak sedang menjalani proses 

hukuman), saling sayang dan cinta mencintai, serta siap berumah 

tangga.Disamping itu, ada juga syarat2 tertentu yang harus dijalani 

sebelum kedua sejoli sebambangan, antara lain; Si gadis harus 

menaruh surat untuk kedua orang tuanya. (biasanya ditaruh 

                                                           
3
Wawancara dengan bapak Basuni Alamsah Gelar Minak Suttan Siwo Migo selaku 

pemuka adat Terbanggi Besar  26 Mei 2016   
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ditempat tidur sang gadis), Menyertakan sejumlah uang 'pengiluan' 

bersama surat, yang diminta sigadis kepada sang bujang, Si gadis 

harus mempunyai teman gadis yang menyertai nya pada saat 

sebambangan, yang disebut penakau. Setelah si gadis berada 

dirumah pemangku adat (penyimbang adat), Maka keamanan dan 

keselamatan si gadis adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab  

keluarga sang bujang.Selama itu juga Keluarga si gadis tidak 

berhak dan tidak diperbolehkan mengganggu kedua sejoli. 

Kemudian keluarga bujang akan mengutus dua orang bujang atau 

laki-laki kerumah sang gadis, yang disebut penekhangan. tujuan 

nya adalah memberi tahu kepada fihak keluarga sang gadis, bahwa 

benar anak mereka telah sebambangan. 

Selang beberapa hari, keluarga sang gadis akan mengutus 

orang kerumah sang bujang, untuk menanyakan kesungguhan dari 

sang gadis, bisa saja sang gadis membatalkan pernikahan. jika dia 

merasa ditipu oleh sang bujang misalnya. atau ada hal-hal yang 

tidak sesuai dengan kata-kata atau janji sang bujang, sebelum nya. 

Setelah itu semua, barulah kedua keluarga bermusyawarah 

mengenai kapan, dimana dan bagaimana proses pernikahan yang 

akan dilangsungkan. dibicarakan juga berbagai persyaratan adat 

dalam resepsi, misalnya besarnya pengiluan, sesan atau daw serta 

status kedua sejoli. Secara harfiah dan tata caranya, jelas sekali; 

sebambangan adalah sangat berbeda dengan kawin 
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lari.Sebambangan hanyalah suatu proses membawa gadis (secara 

rahasia) kerumah sang bujang atau paman dan bibi nya yang masih 

ada hubugan darah, agar terjadi musyawarah, sebelum akad nikah. 

dan bukan melarikan si gadis untuk di nikahi tanpa persetujuan 

kedua orang tua.
4
 

Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung 

Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara 

lamaran (rasan tuha) atau dengan larian (sebambangan). 

Perkawinan dengan cara lamaran (rasan tuha) adalah dengan 

memakai uang jojokh atau uang jujur, yang ditandai dengan 

pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut 

digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga 

(sesan), dan diserahkan oleh mempelai laki-laki pada saat upacara 

perkawinan berlangsung.
5
 

Sedangkan, perkawinan sebambangan (tanpa acara 

lamaran) yaitu perkawinan dengan melarikan gadis yang akan di 

nikahi oleh laki-laki dengan persetujuan si gadis, untuk 

menghindari diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat 

pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang 

memakan biaya banyak atau di karenakan: 

                                                           
4
Wawancara Pribadi dengan bapak Basuni Alamsah, Op.Cit. 

5
 Wawancara Pribadi dengan bapak Basuni Alamsah Opcit 
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1.      Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk menikah. 

2.      Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran dari pihak pria. 

3.      Perekonomian si laki-laki yang tidak berkecukupan. 

4.      Gadis telah bertunangan dengan pria yang disukainya. 

5. Gadis yang ingin berumah tangga tetapi masih memiliki kakak yang 

belum menikah.
6
 

 

Pernikahan terjadi setelah masing-masing pasangan siap 

melaksanakan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan 

Allah menciptakan manusia berbeda jenis, ada laki-laki dan ada juga 

perempuan yang bertujuan untuk bisa saling mencintai dan menyayangi 

serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menawarkan aturan dan prosedur 

yang harus dipenuhi, salah satunya adalah dengan proses peminangan dan 

pernikahan. 

B. Sebambangan Adat Perkawinan Lampung dalam Persepektif Islam 

Sebambangan pada era kontemporerer saat ini sering kali disalah 

artikan dengan istilah Kawin Lari oleh masyarakat Lampung itu sendiri, 

terutama bagi masyarakat pendatang atau masyarakat trasmigrasi.Sehingga 

citra adat Lampung ini menjadi kurang baik dimata masyarakat diluar suku 

Lampung yang jelas kurang memahami makna sesungguhnya dari arti tradisi 

                                                           
6
Ibid . 
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Sebambangan.Berbeda dari istilah Kawin Lari yang dapat diartikan sebagai 

pelarian gadis oleh seorang bujang yang biasanya dapat langsung terjadi 

pernikahan tanpa ada musyawarah adat atau persetujuan orang tua si gadis, 

hal ini tentu bertentangan dengan Syariat Islam.Lain halnya dengan 

Sebambangan yang sengaja diatur oleh hukum adat serta perangkat adat, yang 

memang diatur untuk tidak bertentangan dengan Syariat Islam.7Sebambangan 

dapat juga di artikan untuk memberikan kebebasan kepada bujang atau gadis 

untuk dapat memilih jodohnya sendiri.
8
 

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum 

berlaku pada semua mahluk baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan.Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti mahluk lainnya 

yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan 

betina secara anarki dan tidak ada suatu aturan.Demi menjaga kehormatan 

dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai dengan 

martabatnya.Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan secara terhormat 

diatur dengan tatacara pernikahan.
9
 

Pernikahan merupakan suatu cara yang ditetapkan Allah sebagai jalan 

bagi manusia untuk mendapatkan keturuna atau penerus tahta keluarga, dan 

menjaga kelestarian hidupnya. Pernikahan terjadi setelah masing-masing 

                                                           
7
Ibid  

8
Wawancara Pribadi dengan bapak Basuni Alamsah Gelar Op.cit 

9
 Rusdi Gelar Rajo Mutlak sebagai tokoh Agama  
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pasangan siap melaksanakan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan 

perkawinan. 

Allah menciptakan manusia berbeda jenis, ada laki-laki dan ada juga 

perempuan yang bertujuan untuk bisa saling mencintai dan menyayangi serta 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, Islam menawarkan aturan dan prosedur yang harus 

dipenuhi, salah satunya adalah dengan proses peminangan dan pernikahan.
10

 

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai berbagai macam 

tradisi, adat istiadat, agama, suku bangsa dan ras, dalam setiap kehidupannya. 

Salah satu adat yang dimiliki dan masih hidup di masyarakat Indonesia adalah 

tata-cara perkawinan, mulai dari proses meminang hingga terjadinya proses 

perkawinan yang sah. 

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia 

dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat, hal ini 

berkaitan erat dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang 

dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.Berlakunya hukum adat 

perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya.Pola 

kekerabatan dalam masyarakat ada yang menganut sistem kekerabatan 

patrilineal yang bergariskan pada keturunan ayah, sedangkan dalam sistem 

kekerabatan matrilineal berdasarkan pada garis keturunan ibu. Salah satu 

                                                           
10

Ibid  
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contoh dalam hal peminangan, pada sistem kekerabatan patrilineal 

peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan 

Berangkat dari realitas yang ada, bahwa adat  Sebambangan ini adalah 

suatu sistem perkawinan yang ada dalam masyarakat Desa Terbanggi Besar. 

Bagi mereka yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui bagaimana 

kepastian hukum Islam terhadap beberapa pernikahan adat yang berkembang 

di masyarakat seperti kenyataan yang ada. 

1. Tata cara pelaksanaan adat Sebambangnan 

yaitu dengan cara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

saling menyukai pergi ke rumah paman atau bibi yang memiliki 

hubungan sedarah setelah si mulei berada dirumah paman atau bibi 

selama 8 jam, si mulei lalu diantar kerumah meghanai dengan 

didampingi keluarga laki-laki (meghanai) dan tanpa sepengetahuan 

orang tua perempuan.Apabila hal ini terjadi, maka setuju atau tidak 

setuju orang tua harus menikahkan mereka dan membayar denda 

adat.Denda ini diberlakukan bagi pihak keluarga perempuan (mulei). 

Tradisi Sebambangan di Desa Terbangi Besar dilakukan muda-

mudi setempat terkadang membuat orang tua mereka kaget apabila 

mendengar anaknya Sebambangan.Karena biasanya pasangan yang 

melakukan Sebambangan sudah sama-sama saling suka, cinta, dan 

mantap dengan pilihannya, tetapi salah satu orang tua atau keluarga 

tidak menyetujuinya, dan bisa jadi orang tua sudah memiliki pilihan 
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yang menurut mereka lebih pantas bagi anak mereka. Kemudian faktor 

yang lainnya adalah pihak laki-laki tidak sanggup membayar 

mahar
11

atau tidak sanggup membayar biaya pesta perkawinan adat 

yang menggunakan lamaran pada proses lamaran, Ini disebabkan 

Sebambangan yang diminta oleh keluarga si-gadis (mulei) terlalu 

tinggi, kemudian bagaimana analisis hukum Islam mengenai hal 

tersebut.  

          

Artinya: dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-

pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz 

Dzariyat: 49) 

 

             

       

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang 

sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) 

dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 

sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 
                                                           

11
Muhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, 

(Bandung: Al-Ma’arif, 1986), hlm. 500 
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Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum menikah atau 

wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat 

menikah. 

 

Sebagaimana telah diketahui sejak dari permulaan Surat an-

Nur ini, nyatalah bahwa peraturan yang tertera di dalamnya hendak 

membentuk suatu masyarakat Islam yang gemah ripah, adil dan 

makmur.Keamanan dalam rohani, jasmani dan dapat dipertanggung 

jawabkan.Sehingga ada peraturan memasuki rumah, ada peraturan 

memakai pakaian yang bersumber dari kesopanan iman.Maka di 

dalam ayat yang selanjutnya ini terdapat pula peraturan yang amat 

penting dalam rnasyarakat Islam, yaitu yang dijelaskan dalam ayat 32 

tersebut di atas. 

Hendaklah laki-laki yang tidak beristeri dan perempuan yang 

tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan 

janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau 

isteri, hendaklah segera dicarikan jodohnya. 

 

Islam merupakan agama yang sempurna(rahmatan lil alamin), 

ayat diatas menyatakan bahwa, Allah tidak menghendaki kesulitan 

melainkan menghendaki kemudahan dalam berbagai hal, begitu juga 

dengan pelaksanaan walimah, dalam ajaran Islam tidak diatur secara 

rinci bagaimana pelaksanaan walimah. Tetapi pelaksanaan walimah 
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dalam Islam tidak boleh memberatkan kepada siapa saja yang akan 

melaksanakannya.
12

 

Dalam analisis peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa 

alasan terjadinya tradisi Sebambangan di Desa Terbanggi 

Besar,bahwa, si gadis (mulei) belum diizinkan oleh orang tuanya 

untuk menikah, orang tua atau keluarga si gadis (mulei) menolak 

lamaran dari pihak pria (meghanai), perekonomian si laki-laki yang 

tidak berkecukupan, gadis telah bertunangan dengan pria yang 

disukainya, gadis yang ingin berumah tangga tetapi masih memiliki 

kakak yang belum menikah.
13

 

.sedangkan di dalam ajaran Islam yang hanya menganjurkan 

pada perayaan pesta pernikahan sudah dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan 1 ekor kambing, karena yang terpenting dari semuanya 

itu adalah subtansi dari walimah tersebut.Perlunya menyebarkan berita 

gembira kepada masyarakat atas terjadinya suatu pernikahan dan 

dalam mengadakan pesta pernikahan tersebut Islam menganjurkan 

tidak perlu memaksakan diri diluar kemampuan yang ada. 

2. faktor tidak adanya restu dari pihak orang tua 

Perkawinan adalah peristiwa yang sakral dalam kehidupan 

seseorang, maka restu orang tua adalah sangat penting bagi setiap 

                                                           
12

Ibid 

13
Ibid . 
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orang yang akan melakukan pernikahan. Restu orang tua merupakan 

bagian dari upaya membina keluarga bahagia, sakinah dan rukun. Bila 

terjadi masalah dan tidak ada kecocokan dengan orang tua, maka 

upaya yang akan ditempuh adalah dengan jalan damai dan 

musyawarah. Orang tua pun harus menyadari keinginan anaknya untuk 

menikah dengan cara yang sah adalah suatu sikap terpuji, supaya 

mereka tidak terjerumus kedalam perzinahan. 

Wewenang orang tua atau keluarga dalam menentukan calon 

suami bagi perempuan atau istri bagi laki-laki berpengaruh pada adat 

Sebambangan, karena biasanya orang tua masih mempertimbangkan 

bibit, bobot serta bebet menurut kehendak mereka.Ada kalanya orang 

tua yang mau menikahkan anaknya ada juga orang tua yang tidak mau 

menikahkan anaknya.Dilain pihak paradigma berfikir yang ada antara 

orang tua dan anak biasanya menjadi salah satu faktor terjadinya adat 

Sebambangan, karena hubungan antara pelaku Sebambangan tidak 

disetujui oleh orang tua. 

Dalam menentukan pasangan hidup setiap orang berhak 

memilih untuk menentukan pasangan hidup yang akan mereka pilih 

untuk menuju kejenjang pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrahmah, 

oleh karena itu pihak orang tua yang akan menikahkan anaknya 

hendaknya tidak memaksakan kehendak menurut kriteria yang akan 

mereka pilih, karena pada hakekatnya persetujuan calon mempelai 
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yang akan melakukan pernikahan sangatlah penting karena mereka 

yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. 

Perkawinan di Indonesia tidak dilihat sekedar sebagai 

hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan saja. Hukum 

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah institusi yang terdiri 

dari tiga unsur yaitu : legal, sosial dan agama.
14

 

Agama sesungguhnya dapat dipandang sebagai suatu bentuk 

hukum apabila dilihat dari definisi yang ditawarkan oleh masyarakat 

Indonesia secara umum. Karena adat pada esensinya dipahami sebagai 

norma yang mengikat dan dipelihara dalam masyarakat dalam rangka 

kepentingan mereka mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Adat 

kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama 

kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma 

umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus 

sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam adat 

Sebambangan yang terjadi di Desa Terbanggi Besar, adat tersebut telah 

ada sejak dahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang.Disisi lain, 

masyarakat Desa Terbanggi Besar sangat mentaati hukum adat yang 

berlaku di daerah setempat termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan, 

seperti yang sudah dijelaskan pada bab II adat Sebambangan sebagian 

dilaksanakan karna faktor ekonomi, karena msyarakat Desa Terbanggi 

                                                           
14

Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan, (Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa Pustaka, 

1998), hlm 
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Besar termasuk masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, maka 

faktor biaya merupakan salah satu penghambat untuk mengadakan pesta –

pesta adat.Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, jika tinjauan 

dari segi ekonomi masyarakat maka adat Sebambangan tersebut bisa juga 

membawa kepada kemaslahatan bagi masyarakat di Desa Terbanggi Besar. 

Dalam mencetuskan hukum baru, fenomena budaya bukanlah 

sebuah dalil yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum 

baru,melainkan “sekedar ornament” untuk meligitimasi hukum-hukum 

syariat. Dan perlu dicatat pula, yang bisa dijadikan hukum hanyalah adat 

istiadat yang dinilai baik menurut perspektif syariah dan tentunya tidak 

bertentangan dengan nash-nash yang syar’i.Artinya, syariat hanya 

memberikan ketentuan secara umum, maka batasan pastinya diserahkan 

pada penilaian adat istiadat yang berlaku.
15

 

Dalam kaitan dengan adat Sebambangan, telah dijelaskan pada bab 

III bahwa mayoritas penduduk di Desa Terbanggi Besar memeluk agama 

Islam. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dilapangan, tradisi 

Sebambangan sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang hingga zaman 

modern dan sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia dan agama 

Islam, karena pada pelaksanaannya tidak mengurangi salah satu syarat 

sahnya perkawinan, jadi melaksanakan pernikahan dengan mengunakan 

adat Sebambangan hukumnya boleh.  

                                                           
15

 Wawancara pribadidengan bapak Basuni Alamsah Gelar Minak Suttan Siwo Migo 

selaku pemuka adat Terbanggi Besar ,20November 2016 



85 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi Sebambangan 

yang ditaati oleh masyarakat Desa Terbanggi Besar ini tidak begitu saja 

diklaim sebagai suatu produk hukum yang diharamkan atau mengandung 

„urf fasid namun harus diperhatikan pula ketika tradisi Sebambangan ini 

didasarkan pada faktor ekonomi dan proses pelaksanaan tradisi 

Sebambangan. 

Esensi dari tradisi Sebambangan adalah untuk mencapai suatu 

kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.Maka ttradisi 

Sebambangan pun masih relevan untuk digunakan, karena dalam hukum 

Islam perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun 

nikah.Apabila tradisi Sebambangan tersebut dilaksanakan dengan 

mengunakan tata tertib dan aturan yang ada maka adat tersebut tidak 

mengandung nilai kemaslahatan, bila kedua unsur tersebut terdapat dalam 

sebuah perbuatan, maka yang menjadi standar adalah nilai mana yang 

banyak manfaatnya dan sedikit madharatnya. 

Nikmat tersebut diantaranya ialah fitrah kebutuhan biologis, saling 

membutuhkan terhadap lawan jenis..yaitu: Menikah, Fitrah pemberian 

Allah yang telah lekat pada kehidupan manusia, dan jika manusia 

melanggar fitrah pemberian Allah, hanyalah kehancuran yang 

didapatkannya..Na'udzubillah ! Dan Allah telah berfirman : 
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi 

sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. 

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah 71). 

 

Dalam buku Tafsir Quran Karim karangan Prof. Dr. H. Mahmud 

Yunus, menafsirkan bahwa orang-orang mukmin baik laki-laki atau 

perempuan setengahnya menjadi pembantu yang setengah (bimbing-

membimbing), mereka menyuruh dengan ma’ruf dan melarang dari yang 

mungkar, menegakkan sembahyang, memberikan zakat serta mengikuti 

Allah dan rasul-Nya. Maka orang-orang mukmin wajib menyuruh dengan 

yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar terhadap siapa yang tidak 

menurut jalan kebenaran, meskipun pemerintah sendiri.Kezaliman-

kezaliman yang dibuat orang dalam negeri, wajib kamu muslimin 

memberantasnya dan menghilangkan sekedar tenaga masing-masing. 

Orang-orang surat kabar dengan tulisannya, anggota-anggota dewan 

perwakilan dengan pembicaraannya dalam sidang-sidang dewan, ulama-
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ulama dengan perkataan dan fatwanya dan begitulah seterusnya, sehingga 

tiap-tiap orang islam bertanggung jawab terhadap kezaliman yang 

diperbuat orang dalam negerinya. Apabila yang demikian tidak 

dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka Allah akan mendatangkan siksa, 

bukan saja kepada orang-orang yang berbuat kezaliman itu, melainkan 

keseluruhan penduduk negeri ini.
16

 

Dalam buku Tafsir Tematis karangan Muhammad Fuad Abdul 

Baqi jilid 2 menafsirkan ayat diatas bahwa sebagian kaum mukminin, baik 

laki-laki maupun perempuan adalah penolong bagi sebagian yang lain. 

Mereka saling menyongkong karena kesamaan agama dan keimanan 

kepada Allah.Mereka menyuruh yang ma’ruf (segala amal saleh yang 

diperintahkan syariat, seperti tauhid dan ibadah), mencegah yang mungkar 

(segala ucapan dan perbuatan yang dilarang syariat, seperti kezhaliman 

dan kenistaan), mengerjakan shalat fardhu tepat waktu. 
17

 

 

                                                           
16

Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004), Cet. VII, 

h. 275  
17

Muhammad Fuad Abdul Baqi, Tafsir Tematis, (Surabaya: Halim Jaya, 2012), Jilid 2, h. 

164 
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BAB V 

 PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis atau uraian masalah yang telah selesai dari data-data 

yang penulis kumpulkan sesuai dengan judul skripsi maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1) Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dilapangan, tradisi 

Sebambangan sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang hingga 

zaman modern dan sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia 

dan agama Islam, karena pada pelaksanaannya tidak mengurangi 

salah satu syarat sahnya perkawinan, jadi melaksanakan 

pernikahan dengan mengunakan adat Sebambangan hukumnya 

boleh.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi 

Sebambangan yang ditaati oleh masyarakat Desa Terbanggi Besar 

ini tidak begitu saja diklaim sebagai suatu produk hukum yang 

diharamkan atau mengandung ‘urf fasid namun harus diperhatikan 

pula ketika tradisi Sebambangan ini didasarkan pada faktor 

ekonomi dan proses pelaksanaan tradisi Sebambangan.Esensi dari 

tradisi Sebambangan adalah untuk mencapai suatu kehidupan 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.Maka ttradisi 

Sebambangan pun masih relevan untuk digunakan, karena dalam 

hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi 

syarat dan rukun nikah.Apabila tradisi Sebambangan tersebut 

dilaksanakan dengan mengunakan tata tertib dan aturan yang ada 
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maka adat tersebut tidak mengandung nilai kemaslahatan, bila 

kedua unsur tersebut terdapat dalam sebuah perbuatan, maka yang 

menjadi standar adalah nilai mana yang banyak manfaatnya dan 

sedikit madharatnya. 

2) Tradisi merupakan sebuah kebiasaan yang telah diwariskan dari 

nenek moyang dari gerasi-kegenerasi penerusnya. Tradisi juga 

memiliki nilai yang mana dengan nilai seseorang dapat mengukur 

perbuatannya. Perbuatan baik dan buruk dapat dilihat dengan 

kebiasaan yang tidak menyimpang dari aturan tradisi yang telah 

disepakati.  

Sebuah tradisi tidak dapat dikatakan buruk atau baik. Karena baik 

dan buruk bersifat relatif. Sebuah tradisi yang baik belum tentu 

baik menurut tradisi yang lain sehingga dalam penilaiannya 

disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Di indonesia banyak sekali tradisi-tradisi yang telah dijalankan 

bertahun-tahun lamanya. Tradisi-tradisi itu banyak memuat nilai. 

Nilai dalam sebuah tradisi dapat dipandang sebagai rujukan apakah 

tradisi itu layak dipertahankan,diperbaharui bahkan di tinggalkan 

sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini.Begitu juga 

dengan Tradisi yang ada di Desa Terbanggi Besar. Ada beberapa 

tradisi yang ada disana diantaranya ada tradisi Sebambangan. 

Dimana tradisi ini sudah berlangsung sangat lama dan masih ada 
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hingga kini, hanya saja tidak begitu populer lagi di zaman 

sekarang. 

Tradisi Sebambangan yang ada sekarang setiap yang akan 

melaksanakan pernikahan, masih banyak yang memakai 

Sebambangan, walaupun ada juga yang tidak memakai Tradisi 

Sebambangan. Sedangkan dizaman dahulu,setiap gadis dan bujang 

yang akan menikah kebanyakan melaksanakan Sebambanggan 

dengan alasan untuk menghemat biaya dan supaya dapat di berikan 

restu dari orang tua si gadis.  

Dalam proses perlaksanaannya si bujang membawa lari si gadis ke 

rumahnya atau ke rumah paman dan bibi yang masih ada hubugan 

darah, dengan terlebih dahulu terjadi kesepakatan antara bujang 

dan gadis yang akan di sebambangkan serta si gadis telah 

meningalkan uang dan surat yang menjelaskan tentang dirinya 

yang sudah melakukan sebambaggan.  

3) Dalam tradisi Sebambagan ini ada nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Diantaranya nilai yang memiliki hubungan dengan 

ajaran islam seperti menyambung tali silahturahmi yang mana ada 

didalam proses Sebambaggan,saat prosesi Pengunduran 

senjato/ngatak salah,Bawasan,Pegadousalah/salah karo salah, 

Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai,dan Sujud. Selain itu juga, nilai 

yang dapat dipetik dalam tradisi Sebambagan yaitu sikap yang 

saling tolong menolong dalam perlaksanaan prosesi pernikahan. 
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Selain sikap saling tolong menolong, rasa kekeluargaan juga dapat 

dirasakan pada saat pelaksaan penikahannya atau istilah lainnya 

hajatan.  

Dalam hajatan semua sanak famili akan berkumpul saling 

membantu. Ada yang membuat bumbu, menyiapkan sayuran yang 

akan dimasak, ada yang mencuci sayuran mencuci ayam, membuat 

kue, semua akan dilaksanakan bersama-sama untuk mempererat 

tali persaudaraan.  

Tradisi Sebambangan juga memiliki nilai pelestarian kebudayaan 

dimana zaman yang modern ini banyak orang yang lebih ringkas 

dalam melaksanakan pernikahan seperti menyewa gedung beserta 

makanannya, menyewa ketring, yang lebih modern digunakan 

tetapi nilai dari tradisi sendiri mulai sedikit ditinggalkan.  

Padahal dari tradisi kita dapat mengenal kebudayaan yang kita 

miliki. Dalam tradisi ini jugga memiliki nilai positif dan negatif 

yang mana dari sebambangan kekeluarga melestarikan kebudayaan 

yang diwariskan oleh leluhur dalam pandangan agama juga tradisi 

sebambagan tidak menyalahi aturan pada perlaksanaanya tidak ada 

unsur yang menyimpang selain itu harta yang diperoleh dari  hasil 

halal. Dalam pandangan adat juga menilai baik tradisi 

sebambangan ini. 

Lebih rincinya bahwa tradisi Sebambangan baik dilaksanakan 

selagi tidak menimbulkan prasangka buruk oleh masyarakat yang 
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memang tidak memahami seperti apa tradisi sebambangan tersebut 

serta tidak memberatkan dan menjadikan beban bagi yang akan 

menikah.Tradisi Sebambagan merupakan kesepakatan bersama 

dalam adat Lmpung,namun kesepakatan itu dapat diperbaharui bila 

mana dalam tradisi tersebut merugikan serta melanggar aturan 

yang berlaku baik secara agama maupun secara negara. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian hasil penelitian Tradisi Sebambanagan Pada 

Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Islam Studi di Kelurahan  

Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah,penulis rasa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam 

penelitian. Kritik dan saran sangat penulis harapan baik dari teman 

mahasiswa yang membawa, dosen, serta para prof. Guna memberikan 

masukan untuk memperbaiki penelitian yang akan datang. Bagi pembaca, 

diharapkan dengan adanya penelitian ini,pembaca memgetahui adat 

istiadat Lampung Pepadun dan mengenal kebudayaan Lampung Pepadun. 

Dan bagi para peneliti selanjutnya diharapkan mengaadakan penelitian 

yang lebih dalam lagi mengenai Tradisi Sebambagan, karena penelitian ini 

masih jauh dari kata sempurna untuk dipublikasikan. 
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