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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asal Usul Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Dalam kitab Kuntara Raja Niti, orang Lampung (Abung, Pubian, Pesisir, dan

lain-lain) berasal dari pagaruyung keturunan Putri Kayangan dari Kuala Tungkal,

kerabat mereka menetap di Skala Brak, maka cucunya Umpu Serunting (Sidenting)

menurunkan lima orang anak laki-laki, yaitu Indra Gajah (menurunkan orang abung),

Belenguh (menurunkan orang pesisir), Pa’lang (menurunkan orang pubian), Panan

(menghilang), dan Sangkan (diragukan dimana keberadaannya).1

Menurut cerita rakyat, bahwa penduduk Lampung berasal dari daerah Skala

Brak, yang merupakan perkampungan orang Lampung pertama-tama. Kemashuran

Skala Brak ini dapat dirunut melalui penuturan lisan turun temurun dalam

wewarahan, tambo dan dalung, apabila kita menanyakan kepada masyarakat

Lampung tentang darimana mereka berasal maka mereka akan menjawab dari bukit

dan akan menunjuk kesuatu tempat danau besar”.2 Oleh karena itu hingga saat ini

sejarah Lampung masih diselimuti oleh ketidak jelasan karena keterbatasan data dan

sumber-sumber sejarah yang akurat serta minimnya penggalian sejarah yang

dilakukan para ahli sejarah.

Dalam kisahnya deretan Skala Brak pada awalnya dihuni oleh suku Tumi yang

kala itu masih menganut paham animisme. Suku bangsa ini mengagungkan sebuah

1 Hilman, dalam Kuntara Rajaniti, (terjemahan), h. 60
2 Hilman, Asal Usul Suku Bangsa Lampung, h. 7
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pohon yang bernama lemasa kepampang yaitu pohon nangka bercabang dua. Cabang

pertama berupa nangka dan yang satunya lagi sejenis pohon yang bergetah

(sebukau). Keistimewaan lemasa kepampang menurut cerita rakyat yang berkembang

adalah apabila terkena getah dari cabang kayu sebukau akan menimbulkan penyakit

koreng atau penyakit kulit lainnya, untuk mengobatinya harus dengan getah cabang

satunya. Selanjutnya kayu lemasa kepampang ini dijadikan sebagai pohon yang

dikeramatkan.

Setelah masuknya Islam yang disebarkan oleh empat orang putra raja

pagaruyung di Skala Brak yaitu Umpu Berjalan di Way, Umpu Belunguh, Umpu

Nyerupa, dan Umpu Peranong, dibantu oleh seorang penduduk yang bernama si

Bulan, mereka membentuk sebuah persatuan yang bernama Paksi Pak (4 bersaudara),

mereka merupakan cikal bakal Paksi Pak, sebagaimana yang diungkapkan dalam

buku naskah kuno yang bernama Kuntara Raja Niti (Kitab Hukum Adat). Tetapi

dalam persi buku tersebut nama-nama mereka adalah Inder Gajah, Paklang, Sikin,

Belunguh, dan Indarwati. Dan keempat Umpu tersebutlah yang membawa agama

Islam dan bersahabat dengan Puteri Bulan.3

Suku tumi mereka kalahkan dan pohon lemasa kepampang tersebut ditebang dan

dibuat menjadi Pepadun, sejak saat itulah paham animisme terkikis dari tanah Skala

Brak, dan hingga saat ini suku Lampung merupakan penganut agama Islam

mayoritas. Pepadun mempunyai dua makna, yaitu bermakna memadukan pengesahan

atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk diatasnya adalah raja,

3 Sabaruddin SA, Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra,
Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau), h.68
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dan bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi

mereka yang pernah mendudukinya. Fungsinya hanya diperuntukan bagi raja yang

memerintah di Skala Brak ketika itu. Pepadun diabadikan menjadi salah satu nama

adat istiadat Lampung yaitu adat Lampung Pepadun yang abadi hingga sekarang.

B. Pengertian Budaya

Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam suatu

wilayah dengan melestarikan kebudayaan lama serta asli yang terdapat didaerah-

daerah diseluruh nusantara. Kebudayaan daerah merupakan sumber bagi

pengembangan kebudayaan nasional sebagaimana diamanahkan dalam penjelasan

Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional

Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.4

Penjelasan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa kebutuhan untuk menempatkan

kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa

kebudayaan nasional, yang menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah, Dengan

demikian, diharapkan pada masa yang akan datang, bangsa dan negara Indonesia

tetap mempunyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan nilai-nilai serta

pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun terjadi perubahan global. Ketentuan

itu juga dilandasi oleh pemikiran bahwa persatuan dan kebangsaan Indonesia itu

4 UUD 1945 & Amandemen, Untuk Pelajar dan Umum beserta susunan Kabinet Kerja masa
bakti 2014-2019, Hasil Reshuffle (Jakarta:  Pustaka Sandro Jaya Serbajaya, 2015), h. 16
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akan lebih kokoh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan selain pendekatan

politik dan hukum.

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu Budhayah, ialah bentuk jamak

dari kata buddhi, yang berarti budi atau akal. Demikianlah kebudayaan itu dapat

diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal.5 Mengenai definisi kebudayaan,

para sarjana antropologi yaitu A.L Kroeber dan C. Kluckon, mengumpulkan

sebanyak mungkin definisi tentang kebudayaan yang termaktub dalam banyak buku

dan dari berbagai pengarang. Terdapat 160 macam definisi tentang kebudayaan yang

kemudian dianalisis dan diklarifikasi dalam berbagai golongan.

Ahli antropologi memberikan definisi tentang kebudayaan adalah keseluruhan

kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian,

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh

manusia sebagai anggota masyarakat.6 Selanjutnya dalam buku The Cultural

Background of Personality, ditegaskan bahwa, kebudayaan adalah konfigurasi dari

tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku, yang unsur-unsur

pembentukannya di dukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu.

Karena jangkauannya yang begitu luas, maka kebudayaan terbagi kedalam lima

5 P. J. Zoetmulder. Culture, dikutip Prof. DR. Koentjaraningrat, dalam Pengantar Antropologi
(Jakarta; Aksara Baru, Cet. V, 1982), h. 80

6 E.B. Tylor dalam Rohiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur’an dan
Hadits, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 24
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aspek, meliputi aspek kehidupan spiritual, bahasa dan kesusastraan, kesenian,

sejarah, dan ilmu pengetahuan.7

Dengan demikian dari berbagai definisi tentang kebudayaan, intisarinya bahwa

kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil cipta, karsa dan

rasa manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan cara belajar, yang

semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.8 Adapun istilah bahasa Lampung,

yang dipakai dalam urusan adat Istiadat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Istilah dalam Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha

No. ISTILAH DALAM
KEADATAN

PENGERTIAN SECARA
NASIONAL

1 Penyimbang Kepala adat / pimpinan adat / tuho rajo
2 Bellei Biaya yang dikeluarkan untuk

begawi,jujur
3 Tetagh Tuntas / selesai / beres
4 Pemakai Pakaian adat khusus yang telah

ditentukan untuk dipakaikannya dan
keluarganya dalam upacara adat.

5 Pebeghukan kayeu Penumpukan kayu yang ditebang dari
hutan khusus untuk dibuat pepadun.

6 Sabuk jaran Ikat pinggang khusus dipakai dalam
upacara adat

7 Jupano / jepano Tempat asongan terhadap orang yang
akan dinobatkan menjadi penyimbang /
penyembang

8 Jupano / jepano Jubung saghu Tempat asongan khusus yang telah
didandan.

9 Tajeru Memakai / menyisipkan keris
dipinggang tak kelihatan

10 Pengajin Dana atas izin terhadap pemakaian
sarana adat yang dibolehkan

11 Nohoi belli Pengakut mengeluarkan dana kepada

7 R. Linton dalam Rohiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur’an dan
Hadits, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 24

8 H. Rohiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar, Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 25-27
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forum musyawarah adat untuk setiap
gawi yang dikerjakan menyangkut
kedudukannya sebagai suami dan
penyimbang

12 Dipegeghno Dipadatkan lagi / dimantabkan
13 Tigo Ngepuluh Mudo Tidak sebenarnya sama dengan 30,

boleh kurang
14 Ulu Pengajian Pokok penghargaan
15 Ghamban Harga,nilai
16 Nyetih Menyetek, menumbuhkan kedudukan

baru atas izin penyimbangnya
17 Negei Membangun kedudukannya sebagai

pimpinan adat
18 Liwak Berpisah kedudukan dengan

penyimbangnya
19. Paccah Ajei Tempat upacara ngerabung sanggagh
20 Patccah Ajei Tepas Ceccuk Salah satu bentuk patcah ajei (kerucut)
21 Limo Belas Balak Betul-betul angak 15, apakah itu real

atau rupiah
22 Ghabpakno Akibatnya, dampaknya
23 Dau Sangei Dana imbalan
24 Tegagh Anjung Sampai ditempat bertemu, tempat

menebas sangkar
25 Paccah Ajei Jubung Nago Bentuk khusus bangunannya

menyerupai gambar naga
26 Paccah Ajei Jubung Sagku Idem-paccah ajei
27 Lambayan Lunik Alat tenun untuk mengeringkan benang

(kecil)
28 Sepuket Siger kecil, kembang goyang
29 Pelilik Kerudung penutup rambut kepala

wanita
30. Langi Sejenis kain kerudung dari sutera
31 Parugan Pondok / paviliun panggung disamping

rumag besar penyimbang untuk anak-
anak mengaji (tempat kumpul bujang-
bujang)

32 Teleasan Cukil Kain basahan khusus untuk lap mandi
(dulu belu ada handuk)

33 Pangkek Kalai Kalung dari merjau, emas atau perak
34 Tambo Kipunan Tanda, sarana dan alat perkakas berupa

emas / perak. Kain dan sebagainya
ditinggalkan kepada gadis calon
menantu.
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35 Kutting Gambar perahu kecil yang dibawa
waktu meminang / berisi perhiasan,
uang dan lain-lain

36 Biyo Negi Pengakuk Sarana / peralatan pokok dalam lamaran
termasuk uang bakal jujur

37 Ngekeghem Mengeram, artinnya seorang bujang
yang telah melamar gadis itu, baik
mupakat anjung, dirumah atau disseat,
bujang ini sudah tinggal dirumah si
gadis

38 Masso Pengakuk Perolehan penyimbang dari orang yang
begawi atau karena orang mengambil
gadis dari lingkungannya (berupa uang)

39 Sesako Barang pusaka adat peninggalan turun-
temurun (berupa pedang, payan, keris,
batu-batu perhiasan dan sebagainya)

40 Dighappakno Diborongkanya, dirampungkannya
41 Ghamban Harga, nilai
42 Pengelayan Pelayan
43 Belli Pengakuk Ongkos / biaya sarana untuk pesta adat

dan mendapatkan kedudukan / gelar
44 Ulu Pengakuk Pokok pembiayaan, biaya utama,

persyaratan pokok dalam hubungan
pengambilan gadis

45 Mulan Pengakuk Pemberian pertama sama dengan diatas
46 Lesi Pengakuk Jumlah macam sarana sama dengan

diatas
47 Pengejeng Tetagh Kedudukan yang telah mantap dan jelas
48 Silihawag Menyangkut hukuman mati ( dahulu

nyawa dibalas dengan nyawa), tetapi
sekarang diartikan, begitu gadis dibawa
ketempat calon suami bermalam
dirumah calon mertua

49 Kibau Pengigo Kerbau yang dikirim kepada orang tua
gadis selaku penghargaan

50 Kibau Penyesan Kerbau dari orang tua gadis kepihak
besan (sabai)

51 Sangi Semacam biaya terhadap barang
bawaan gadis berupa uang atau dana
adat

52 Pangan Tuho Dana yang dibagi para penyimbang
perwatin adat termasuk sanksi, dari
marga / kebuaian sewaktu calon istri
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akan diberangkatkan kerumah calon
suaminya (ada juga dodolnya)

53 Lebayan Alat untuk menggulung benang (lutan)
yang akan diberi aci dan kemudian
dijemur

54 Peghetisan Pedang yang dikirim pada calon besan
dalam rangka melamar

55 Bubidak Bujang dalam acara adat disesat zaman
dulu tidak pakai baju, tetapi menggunakan
kain khusus untuk menutupi badannya
(semacam kain ihrom atasannya)

56 Sepuket Sejenis kain kerudung
57 Sinjang Dayo Sarung batumpal / songket
58 Penyesingan Biaya pembencian yang dikeluarkan

oleh pihak bujang gadis karena
pertunangan nya batal (bubar)

59 Midang Bertamu / berkunjung
60 Bumbang Ajei Salah satu cara upacara mengambil

gadis
61 Nagau Pemberian gadis kepada pihak saudara

laki-lakinya, pamannya, kelamonya,
datuk / neneknya dan lain-lain, sebagai
kenangan karena dia sudah mau
berpisah, mengikuti calon suaminya

62 Cecumbu Sama dengan diatas, tetapi untuk
ibunya, adiknya, bibik dan neneknya

63 Cindai Kain semacam tirai bersulam benang
emas yang panjangnya 3-7 meter

64 Pemapah Pengabdian dan kepatuhan
65 Pengrujung Dukungan, bantuan terus menerus
66 Penyiccing Tudung Jenis biaya yang diberikan waktu

meminang
67 Kacang Segelung Aneg Dana yang dikeluarkan pada perwatin

adat kampung itu dalam rangka
meminang

68 Kacang Segelung Atung Dana untuk bujang-gadis dikampung
itu, sama dengan diatas

69 Mighul Bibik atau anak, ponakan perempuan
yang sudah bersuami dan keluarga yang
punya upacara itu

70 Cangget Acara puncak dimalam hari dengan
menari dan lain-lain disesat dalam
rangka menyambut besok harinya yang
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punya hajatan dinobatkan / diberi gelar
sebagai pimpinan adat yang telah
ditentukan

71 Penyesan Barang dan alat pembawaan istri
ketempat suami

72 Lunjugh Paccah Aji Tempat upacara pertemuan calon
suami-istri

73 Turun Mandei Upacara adat dimana suami-istri yang
masih beradek tingkat raja dan ratu
harus diupacarakan untuk mendapat
gelar

74 Penyaghan Buah kayu ara
75 Sapuk Bergaul/cepet akrab
76 Sabik Sugho Mas Sama dengan rantai / merjan emas
77 Pemegat Disesat Pepadun Utama / istimewa Disesat
78 Titi Gumanti Prosedur adat
79 Seghangan Tempat susunan kayu
80 Kelekup Emperan / serambi
81 Keterem Keputusan bersama
82 Pi`il Pasenggiri Punya harga diri, berpendirian yang

tetap
83 Nemuh Nyimah Dermawan, suka memberi menghormati

tamu, dan berlapang dada
84 Nengah Nyappur Bermasyarakat, bergaul baik dengan

masyarakat sekitar
85 Sakai Sembayan Gotong-royong, tolong-mrnolon, saling

membantu
86 Julug Gelagh Nama pemberian adat waktu dia masih

anak-anak sama dengan julug dan
setelah kawin dengan keputusan
perwatin atau begawi diberikan gelar
atau adeg

87 Rato Dahulu berupa kereta kencana yang
dimiliki oleh raja-raja tetapi sekarang
tinggal gambarnya saja (mobil, gerobak
yang dihias)

88 Burung Garuda Kendaraan kebesaran zaman dahulu,
sekarang tinggal gambarnya saja
(burung elang yang besar)

89 Sippek Tangan - Saputangan yang terbuat dari kain
yang bercorak aneka ragam
digandengkan jadi satu , dipakai
resmi oleh orang-orang Lampung
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untuk menyampaikan oleh-oleh
tanda mata dari gadis yang telah
menghadapi masa pernikahannya
kepada ahli yang akan ditinggalkan.

- Untuk mengirim kue sesagun
apabila telah melahirkan.

- Sebagai pengantar undangan yang
isinya rokok, sabun dan lain-lain

90 Perwatin Forom musyawarah pimpinan adat
91 Tetangguh Sambutan
92 Juli Dandan sarana gadis disesat
93 Pemuluwan Dana yang dikeluarkan setelah seseorang

berganti kulit menjadi orang lampung
(mulu = berganti kulit seperti ular).

94 Titi Agung Disesat Jembatan atau landasan terdiri dari kain
putih (belacu) disesat

95 Issi Belli Nilai dana yang digandakan, beli 7
(tujuh isinya 14, beli 15 isinya 30, beli
60 isinya 120)

96 Bellei Sejumlah biaya yang telah dikeluarkan
penyimbangnya atau yang bersangkutan
waktu pesta adat

96 Ulu Belli Orang yang belum ada dana
pengambilan waktu pesta adat kawin
gadis dengan istrinya, maka dia
memakai ukuran yang telah dimiliki
penyimbangnya. itulah dana yang harus
dikeluarkan oleh pihak besannya dan
dana itu harus diberikan kepada
penyimbangnya yang diambil yang
punya anak adalah jujur dan lainnya
diluar dari itu.

97 Nyalah Ulat Bertingkah laku tidak benar, bejat, tidak
beramal, tidak senonoh

98 Dirindang Ulun Dihamili orang
99 Dibumbangkan Dilarikan, disasarkan
100 Disiangkan Diceraikan
101 Ditanggal (ditetuh) Digebuki,dipukuli
102 Ulun Sebah Orang biasa, bukan golongan ningrat
103 Dikajah Ulun Dimaki orang, ditantang berkelahi
104 Pupang Penyambut Wakil pimpinan adat yang bersangkutan
105 Ninjuk Merampas, menangkap
106 Dikabang Diangkat, dipanggul dibawa pergi
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dengan paksa
107 Anjang Aghih Kedudukan, status
108 Melok Ghangas Sapi atau kerbau yang telah dipotong

dibelah dua, sebagian diberikan kepada
perwatin adat, sebagian ditinggal
dibatangan atau yang punya pesta adat,
bagian perwatin ini harus ditambah lagi ;
1. Tulang rusuknya tiga bilah
2. Paha Satu
3. Paha depan Satu
4. Lemusigh (daging yang terdapat

menyusuri ruas tulang belakangnya,
sedangkan isi dalamnya kepada
yang membagi)

109 Beduwo Gundik, dapat orang beli, yang natinya
menunggu kebun dan sebagainya

110 Ghengus Babuy Mulut Babi bentuk Niyu, semacan
tampah

111 Bulang Tajei Tali untuk membalutkan taji di kaki
ayam jago

112 Mighul besepuk / Tapis Semako Tapis semako; Model tapis dari
semangka

113 Belitar Atau Bepadun Kertas Melilik kepala dengan kain atau kertas
(pandan)

114 Kanduk Cindai Jing Sarat Nama kain kerudung
115 Teken Mato Panas Anyaman bambu dengan benang

berwarna-warna
116 Mulang Nihak Uang mulang dengan dilebihi dua real
117 Upah Reragan Tabuhan gong, kulintang, bendi yang

dipukul untuk menerima pengantin
ditempat upacara (gambar Rp.2,-) di
bagikan kepada para penabuh

118 Mulang Mulei Calon istri berangkat dari rumahnya
masih gadis sampai kerumah calon
suaminya tetap gadis adanya

119 Cakak Jawojeng Meghian Kawin ditempat mertuanya tidak pakai
jujur

120 Cepalo Adat (sebumbangan) Sangsi adat kepada orang kebuaian lain
melarikan gadis harus bayar denda :
a. Pemccung tudung perbu = 10 - 5
b. Penyubukan tujuh = 7 - 6
c. Kacang Segelung Anek =7 - 6
d. Pengucilan Titi = 7 – 3
e. Peting Segelung Atung = 3
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121 Penganggik Anak yang telah kawin yang dulu tidak
melalui upacara adat, maka anak
perempuan itu (cucunya) di upacara
adatkan diberi nama panggilan khusus
oleh saudara laki-lakinya dan diberi
pakaian adat .

122 Bubatu di Kayu Aro Isi utama di kayu Aro
123 Medal Keluar ketempat upacara
124 Serappasan Semua jujur tidak ada yang kembali
125 Penyissib Badan Badan yang cacat kalau mau jadi

penyimbang harus mengeluarkan dana
kepada perwatin, misalnya buta sebelah
mata,sumbing dan lain-lain

126 Sikkung Hengkang /Kengkong tangannya
127 Kaluk Pincang kaki
128 Tepo Bentuk
129 Nyukak Salah Ganti rugi yang bersifat pribadi
130 Dendo Karena menyalahi aturan umum (denda

dibayar kepada perwatin)
131 Pupadun Pemegat Sesat Pupadun utama dirumah sesat
132 Pelakko Kerangka dari bamboo tempat asongan

diatap kain putih berisi makanan dan juga
barang mentah (beras, ketan dan lain-lain)

133 Adeg Netebi Bumi Setelah yang bersangkutan duduk diatas
kursi adat yang begawi itu ditabuhkan
canang mengumumkan gelagh / adegnya

134 Alek / Tanggem Pantas.
135 Galang Silo Uang sidang pimpinan adat.
136 Dau Labah / Gadai Labah Uang hangus, ongkos perkara
137 Sai Keno Arah Orang yang didakwa, diadukan.
138 Netai Meneliti
139 Ngeriwo Mempertimbangkan
140 Hukum Beban Selem Atau

Hukum Kerimah
Hukum menyelam dengan membawa lafal al-
qur`an / yang salah nanti kalah, yang benar nanti
menang

141 Bupiko Korban cidera, cacat
142 Tepung Nyawo Ganti rugi terhadap korban daripada

perbuatannya ( luka patah dan lain-lain)
143 Tumang Kayu tiga potong ditancapkan untuk

tungku masak
144 Negi Tubang Membuat umbulan diluar rumah
145 Nudew Bersuara keras memanggil.
146 Bepakking Suara melengking mau berkelahi
147 Keghis Selek Lukkeb Disisipkan dipinggang melungkop
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148 Dikating Dipegang
149 Nyegayaghken Menyenderkan
150 Kelekup Emperan, kaki lima
151 Netik Batu Mengadu batu, memukul batu
152 Nyuhun Menggendong beban
153 Ranjau Bayo Menancapkan mata tombak dikampung

orang lain
154 Pengelayan Pelayanan
155 Gaghang Suatu bangunan dan dengan rumah tak

beratap tapi kadang-kadang ada dinding
atau lindungan, tempat cuci piring, cuci
kaki dan kebanyakan gandeng dengan
bangunan depan rumah panggung

156 Watun Garis rumah panggung
157 Pemegat Batas ruang depan (tepat dengan ruang

tengah rumah)
158 Nyiwangi Membantu, membagi bayaran dan

tanggung jawab, mengimbangi.
159 Tepung Mayo Denda karena membuat rusuh
160 Ngemucco`I Apui Asal api penyebab kebakaran
161 Nyurugh/nyunungh Membakar alang-alang, hutan atau

jerami
162 Sibet Sering
163 Kesudan Telesan Handuk
164 Cekeremo Pesta pora, makan-makan
165 Amit Permisi
166 Sanggagh Sangkar ayam
167 Penginaghan Pengorbanan
168 Penetungan Sisa penghabisan
169 Pengekisan Lematek Uang yang diberikan kepada utusan

atau kurir
170 Pebahan Masuk pintu pekarangan rumah
171 Nebagh Jajar Menyamakan darah
172 Upih Bagal Kursi adat dasar (pertama)
173 Pemicenggan Bumi Pengurusan kedudukan
174 Penyawiran Bawaan untuk memberi gelar, peralatan,

makanan yang telah disediakan dikamar
khusus dalam ruang adat

175 Itin Pemakai Perincian, sarana pakaian
176 Awan telapah Kain putih yang disebut sebagai

gambaran awan
177 Tetik Tabuhan
178 Lawang Kuri Pintu gerbang
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179 Pebalahan Betindan Pembicaraan diatur
180 Sai Sako/Siyo Yang dulu
181 Sewidak 60 (enam puluh)
182 Satak 120 (seratus dua puluh)
183 Appeng Margo Kain cindai yang dibentangkan
184 Luwan-Duaro Wilayah pekarangan rumah bagian

depan, jalan masuk
185 Cakking Genggeman
186 Dendeng Kumpul,lengkap
187 Tekutal Terlibat
188 Petati Waspada,perhati
189 Senelung Tercetak seperti timah
190 Tanah Selidik
191 Muwahno Lagi Lebih lagi, apalagi
192 Perappo Pelengkap
193 Pilangan Perpisahan
194 Raruh Panggilan
195 Selimbak Jawaban
196 Wirang Masalah
197 Netas Putus, diputuskan
198 Giyak Urusan, kegiatan
199 Tebitto/tebidang Dibicarakan
200 Mindo Mencari jalan keluarnya
201 Sayuk Kadaluarsa, usai, basi
202 Jengau Jenguk
203 Serianan Masih saling mengurusi, saling

mengingatkan
204 Uno Ongkos
205 Mericcei Merinci, memilah-milah
206 Kerajat Seluruh dana / biaya dan peralatan
207 Lapan Lawan
208 Keghis Kebelah Keris sebelah disisipkan dipinggang

kanan

C. Konsep Perkawinan menurut hukum adat Lampung Pepadun

Masyarakat Pepadun Marga Anak Tuha memandang perkawinan sebagai

satu pranata yang bersifat sakral, karena menyangkut legitimasi hubungan

sepasang manusia berlainan jenis dihadapan Tuhan. Selain itu perkawinan juga
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melibatkan kerabat dari keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu masalah

perkawinan ini juga telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan adat setempat.

Adat budaya dalam sebuah perkawinan pada suku Lampung khususnya

Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, perlu dilestarikan sebagai bagian dari

kebudayaan bangsa Indonesia, karena adat budaya dalam perkawinan, pada saat

ini kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Kurangnya literatur dan

data tertulis lainnya menyebabkan masyarakat kurang memahami ketinggian

suatu nilai adat istiadat sebagai suatu usaha investarisasi unsur-unsur budaya

agar dapat dikenal dan dihayati sebagai pembinaan ketahanan kebudayaan

nasional.

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang dinamis dalam arti cenderung

untuk selalu berubah. Hasil pengamatan dan beberapa literatur mengungkapkan

bahwa, dewasa ini terdapat kecenderungan memudarnya nilai-nilai budaya pada

setiap segi kehidupan orang Lampung. Perubahan tersebut wajar saja terjadi

mengingat kebudayaan tidaklah bersifat statis, dan selalu berubah tanpa adanya

gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun. Suatu

kebudayaan akan berubah dengan berlalunya waktu. Salah satu upaya untuk

mengurangi atau mengatasi dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah

dengan cara menggali, mengkaji, dan membina serta mengembangkan kembali

nilai-nilai luhur dalam kebudayaan masyarakat Lampung. Atas dasar hal

tersebut, maka penting artinya untuk mendokumentasikan dan mengkaji unsur-

unsur budaya Lampung yang masih hidup, mengingat arus pengaruh baik berupa
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unsur-unsur kebudayaan dari luar maupun pengaruh pembangunan sudah

semakin besar dan semakin intensif.9

Pada dasarnya azas-azas perkawinan menurut hukum adat yang berlaku

pada masyarakat Lampung adalah10:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga dan di lingkungan
kekerabatannya yang rukun, damai, bahagia dan kekal (sakinah, mawadah
warohmah);

2. Dalam adat, Perkawinan tidak akan mendapat pengakuan (dianggap tidak
syah) apabila hanya dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan,
tanpa melibatkan para penyimbang adat dan para anggota kerabat lainnya;

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita
dengan kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat setempat;

4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota
kerabat/ masyarakat adat;

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur /
masih anak-anak (kawin gantung);

6. Perkawinan harus seizin orang tua baik kawin gantung atau perkawinan
yang sudah cukup umur;

7. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak, karena perceraian
pasangan suami isteri dapat membawa renggangnya hubungan kedua
kelompok kekerabatan mereka;

8. Keseimbangan kedudukan kedua suami-isteri berdasarkan ketentuan adat
yang sudah dibakukan.

Begitu penting arti perkawinan menurut hukum adat, oleh karena itu bagi

masyarakat Lampung, perkawinan sangat diperlukan adanya peresmian atau

pengesahan dalam bentuk upacara resmi menurut adat, besar atau kecil upacara

tergantung pada kemampuan dan pemufakatan keluarga atau kerabat serta

dipengaruhi pula oleh kedudukan yang bersangkutan di dalam masyarakat adat.

Masyarakat adat pepadun terdiri dari 5 (lima) bagian besar, yaitu Abung

Siwo Migo (Abung sembilan Marga), Migo Pak Tulang Bawang (Marga empat

9 Toto Sucipto, dkk, Op. cit., 3
10 Sabaruddin. SA, Op. cit., h. 66
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Tulang Bawang), Pubian Telu Suku (Pubian tiga suku), Sungkai Bunga Mayang

dan Way Kanan Lima Marga.

Marga Anak Tuha adalah salah satu bagian dari masyarakat adat Abung

Siwo Migo yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, dan

menganut prinsip garis keturunan bapak (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua

dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat yang mewarisi

kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat keturunan.  Hal

ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara

adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu dihormati dan istimewa,

karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik berasal dari satu

keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan11. Selain

dari pada itu struktur kekerabatan patrilineal ini sangat berpengaruh terhadap

sistem pewarisan harta, pusaka maupun gelar adat dimana penerus dan

pengalihan hak penguasa atas harta dan tanggung jawab diberikan kepada anak

laki-laki tertua.

Tata cara atau prosesi perkawinan dan upacara adat masyarakat Lampung

pepadun marga anak tuha Kecamatana Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah,

umumnya menggunakan tata cara perkawinan jujur, dengan menurut garis

keturunan bapak yaitu ditandai dengan adanya pemberian sejumlah uang kepada

pihak perempuan untuk menyiapkan sesan, yaitu berupa alat-alat rumah tangga.

Sesan tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada

11 Ibid., h. 69
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upacara perkawinan berlangsung dan sekaligus sebagai penyerahan secara adat

mempelai wanita kepada keluarga/mempelai laki-laki.

Dalam status kehidupan, masyarakat Lampung mempunyai strata

(tingkatan), baik berdasarkan status genealogis (keturunan, umur) maupun status

sosial dalam adat (buway, penyimbang, suku dan bilik). Demikian pula dalam

kehidupan kekerabatan masyarakat Lampung pepadun, dimana setiap orang harus

mengetahui siapa-siapa anggota kerabat pihak ayah dan pihak ibu, serta

mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawabnya dalam kelompok

kekerabatannya.

Perkawinan tidak hanya mengikat dua manusia yang berlainan jenis secara

individu, tetapi juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Pasangan yang

sudah mantap ingin mengukuhkan hubungan mereka secara resmi akan

terkendala dengan tradisi ibal salah dan ibal linget, karena belum mendapat

restu orang tua dan masyarakat adat.  Biasanya perkawinan melalui tradisi ini,

sebelum seorang gadis pergi meninggalkan rumah karena dibawa oleh

pasangannya, mereka akan meninggalkan surat, uang, atau perhiasan.  Surat

tersebut menjelaskan tentang maksud dan tujuan mereka pergi dan memberitahu

dengan siapa ia pergi, lalu dimana alamat tujuannya.  Adapun barang-barang

yang ditinggalkan mengisyaratkan atau sebagai simbol bahwa kedua pasangan

tersebut sedang melakukan prosesi adat (muli nyakak) atau umum dikenal

dengan bubbay /sebambangan.

Tradisi muli nyakak (bubbay/sebambangan), umumnya sang gadis dibawa
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oleh laki-laki ke rumahnya, atau kerumah penyimbang, ataupun kerabat dekat

lainnya yang syah menurut adat. Bila mendengar atau mengetahui kejadian

tersebut, tanpa menyangkal masyarakat setempat sudah mengerti bahwa tradisi

perkawinan yang mereka tempuh belum mendapat restu orang tua dan juga

belum diketahui oleh para penyimbang adat. Oleh karena itu mereka harus

menyelesaikan tata cara adat terlebih dahulu guna mewujudkan harapannya

untuk menikah.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan dalam budaya perkawinan adat

Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, apabila belum mendapat restu orang tua

dan para penyimbang adat (Ibal Salah, Ibal Linget) dan orang tua mengetahui

tetapi para penyimbang adat tidak (Ibal Sayang), adalah sebagai berikut :

a. Wajib dimasukkan terlebih dahulu ke dalam bagian salah satu

kepenyimbangan Lampung apabila melalui prosesi Ibal Salah.

b. Ngattak Penurunan Senato artinya perwakilan keluarga laki-laki atas nama

Penyimbang bidang suku anek (tua-tua adat setempat) mengutus 1-2 orang

pergi menuju desa/kampung dimana sang gadis berasal, tepatnya boleh

menemui aparatur kampung (kepala desa, Tokoh adat, diluar keluarga

kepenyimbangan sang gadis.), dengan menyerahkan simbol berupa tombak,

pedang, keris, atau lainnya. Artinya mereka dengan hormat telah menyerah

atas segala kesalahan terhadap penyimbang adat setempat karena telah

melarikan anak gadis mereka, sekaligus memberitakan bahwa anak gadis

tersebut berada di kediaman mereka dan aman dilingkungan keluarganya.
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Biasanya proses tersebut langsung diterima oleh pihak yang ditemui.

c. Kedua belah pihak mengumpulkan tua-tua adat dikampungnya masing-

masing untuk memberitahu bahwa anak gadisnya telah diambil si pulan, dan

sebaliknya anak laki-laki mereka telah mengambil anak gadis si pulan dan

seterusnya, istilah tersebut dinamakan Pemandai Bidang Suku Adat

(memberi tahu tokoh-tokoh adat setempat).

d. Ngattak Buburen, artinya mengantarkan alat atau bahan-bahan untuk

membuat bubur seperti gula, kelapa, beras secukupnya, maknanya adalah

agar kedua keluarga tersebut membaur menjadi satu pemikiran yang serasi,

selanjutnya kebiasaan yang umum dipakai pihak keluarga gadis akan

mengirimkan peralatan mandi dan peralatan kecantikan lainnya berupa

handuk, sabun, bedak, sepatu, pakaian dan lain-lain, untuk dibawa ke tempat

pihak laki-laki dan diberikan kepada anak gadisnya.

e. Nyabai, adalah pertemuan yang melibatkan keluarga besar kedua belah

pihak, untuk memusyawarahkan tahapan selanjutnya sampai dengan proses

pernikahan berlangsung, sebelum nyabai, terlebih dahulu Ngapil Salah.

Ngapil salah adalah mengundang tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan

urusan yang terkait pelanggaran adat istiadat ngejuk ngakuk (mengambil dan

memberi), biasanya membayar sejumlah uang adat sesuai ketetapan yang

berlaku).

f. Setelah tahapan-tahapan tersebut diselesaikan satu persatu, dan telah

mendapat kata sepakat baik urusan biaya-biaya, sarana dan prasarana
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pendukung lainnya, maka kedua  belah pihak kembali mengumpulkan

bidang suku adat (tua-tua adat), muli meghanani (bujang gadis), dan batin

tualoanau (ibu-ibu), di tempatnya masing-masing yang disebut dengan

istilah Peghadu Dau, (Menyelesaikan prosesi Adat), Tujuannya untuk

memberi tahu sekaligus mengharap kehadiran mereka semua dalam

pelaksanaan prosesi adat dimasing-masing tempat. Umumnya peghadu dau

diawali dari kunjungan pihak keluarga laki-laki ke tempat keluarga sang

gadis yang disebut Sujut. Sujut adalah kunjungan calon pengantin laki-laki

bersama rombongan keluarga dan bidang suku adat (tua-tua, bujang gadis

dan ibu-ibu), ke kediaman calon pengantin wanita. Sujud bermakna

sungkem artinya calon pengantin laki-laki meminta do’a restu kepada orang

tua, paman dan kerabat terdekatnya calon pengantin wanita, untuk

melaksanakan pernikahan. Setelah pelaksanaan sujut, pihak keluarga sang

gadis membalas kunjungan ke tempat keluarga laki-laki yang disebut

manjau. Manjau, adalah langkah akhir dari sebuah prosesi adat melalui Ibal

Salah, Ibal Linget, dan Ibal Sayang. Manjau berarti berkunjung, maknanya

adalah kunjungan keluarga besar wanita dengan tujuan untuk menhadiri

pekasanaan pernikahan kedua mepelai, dan disertai dengan membawa oleh-

oleh kue, dodol, barang-barang dan perabot rumah tangga yang disebut

dengan Sesan. Biasanya Barang-barang bawaan tersebut akan ditulis dan

diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki untuk selanjutnya dibacakan saat

prosesi perkawinan berlangsung, dengan tujuan untuk diketahui keluarga
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laki-laki dan masyarakat adat pada umumnya.

Penjelasan di atas merupakan tata cara penyelesaian sebuah tradisi

perkawinan dalam adat Lampung, yang telah mengalami pergeseran. Hal

tersebut membuktikan betapa toleransi dan tidak kakunya adat budaya, sehingga

aturan adat dapat mengakomodir permasalahan/perselisihan masyarakat adat

hingga berakhir dengan baik.

Dikatakan telah mengalami pergeseran, karena aturan-aturan adat

sesungguhnya selalu berdampingan dan selalu merujuk kepada syariah agama

Islam. Dimana tradisi budaya perkawinan adat Lampung Pepadun menetapkan

prosesi sebuah perkawinan melalui Bekahago, Bumbang Batin, Bumbang Aji

serta Pineng, dan bukan melalui Ibal Salah, Ibal Linget ataupun Ibal Sayang.

Bekahago berarti mempunyai kemauan, Bermula dari pihak laki-laki

mengutus 1-2 orang kerabat dekatnya untuk menemuni pihak keluarga gadis dan

menyampaikan keinginannya untuk meminang anak gadisnya si pulan dengan

laki-laki anak dari si pulan. Bekahago biasanya tidak terpaku apakah kedua

bujang dan gadis tersebut memiliki hubungan asmara, tetapi sebaliknya tidak ada

hubungan asmarapun boleh melakukan bekahago. Jadi bekahago pada

perinsipnya hanya merupakan media untuk menghantarkan proses perkawianan.

Setelah tujuannya (Bekehago) direstui pihak keluarga wanita baru prosesi

perkawinan akan ditetapkan dengan menggunakan pola Bumbang Batin,

Bumbang Aji, dan Pineng Ngerabung Sangggh. Adapun prosesi pelaksanaannya

sebagai berikut :
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1. Prosesi Bumbang Batin

a. Tahapan pertama adalah, masing-masing pihak keluarga sang gadis dan

keluarga laki-laki mengumpulkan bidang suku adat sai tuho-tuho

(para penyimbang/tua-tua adat) di tempatnya masing-masing untuk

menyelesaikan prosesi adat sebagaimana ketentuan yang berlaku, atau

disebut juga dengan istilah Peghadu Dau, sekaligus  menjelasakan

bahwa anak-anak mereka akan melaksanakan prosesi perkawinan

dengan cara bumbang batin;

b. Sesuai waktu yang telah disepakati, sang gadis akan pergi/diambil.

Adapun proses pelepasan/penerimaannya di ittarken atau di lepaskan

oleh bidang suku adat sai tuho-tuho (tua-tua adat), desa/kampung sang

gadis dan diterima pula oleh bidang suku adat sai tuho-tuho dari

desa/kampung sang laki-laki.

c. Prosesi selanjutnya adalah melakukan penentuan pelaksanaan sujud

(kunjungan keluarga laki dan majau (kunjungan keluarga wanita),

untuk melaksanakan akat nikah, diringi dengan memberikan barang-

barang perabotan rumah tangga, dan lain-lain, (sesan).

2. Prosesi Bumbang Aji

a. Masing-masing pihak keluarga sang gadis dan keluarga laki-laki

mengumpulkan bidang suku adat sai tuho-tuho (Para Penyimbang/tua-

tua adat) di tempatnya masing-masing untuk menyelesaikan prosesi

adat sebagaimana ketentuan yang berlaku, atau disebut juga dengan
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istilah Peghadu Dau, sekaligus  menjelasakan bahwa anak-anak mereka

akan melaksanakan prosesi perkawinan dengan cara bumbang Aji;

b. Dari pihak keluarga sang gadis melakukan kegiatan ngedio (acara

bujang gadis), yang maknanya adalah acara perpisahan antara gadis

yang telah dipinang dengan teman kerabatnya, baik gadis ataupun laki-

laki. Acara tersebut dilakukan di balai adat, dengan dihadiri muli

meghanai (bujang gadis), perwakilan keluarga, tokoh adat dan tokoh

masyarakat setempat.

c. Pada pagi harinya bidang suku muli meghanai (bujang gadis), kembali

bertemu di balai adat untuk melaksanakan acara makan bersama

(pangan), yang dilanjutkan dengan Ngerujak Belimau.  Ngerujak

belimau ini, Konon ceritanya para gadis-gadis mandi (secara simbolis)

dengan mengusapkan jeruk nipis dirambutnya terutama gadis yang telah

dipinang, sebagai simbol membersihkan diri sebelum

keberangkatannya. Dalam proses itu berlangsung, bidang suku adat

yang tua-tua juga melakukan pangan (makan bersama), dalam rangka

menyelesaikan urusan dau (pembiayaan) untuk menyelesaikan segala

keperluan adat istiadat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kemudian gadis beranjak pulang dari balai adat kerumahnya dan siap-

siap untuk berangkat ke kediaman laki-laki. Keberangkatan sang gadis

dilepas dan di terima oleh bidang suku adat  sai tuho-tuho

(Penyimbang/tua-tua adat). Biasanya pada saat sang gadis
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diberangkatkan, di ikuti pula dengan memberangkatkan calon laki-laki

untuk melaksanakan sujud, jadi mereka akan berpapasan, (sang gadis

menuju kediaman laki-laki dan calon laki-laki berkunjung ke kediaman

keluarga wanita), dengan tujuan untuk sungkem memohon do’a restu

kepada orang tua dan keluarga dekat sang gadis untuk melaksanakan

akat nikah.

e. selanjutnya pihak keluarga sang gadis manjau untuk menghadiri

pelasanaan pernikahan, yang diiringi dengan membawa barang-barang

bawaan, (sesan).

3. Prosesi Ibal Serbo/Pineng

Pineng terdapat dua jenis, yaitu Pineng Ngerabung Sanggagh dan

Pineng Netagh Cawoan/mighul. Pineng Netagh Cawoan/mighul, adalah

sebuah proses pineng yang telah mengalami pergeseran budaya adat, yang

terjadi berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dimana

sebelumnya sang gadis dan laki-laki menempuh cara Ibal Salah dan Ibal

Linget. Dikatakan Pineng Mighul karena sang gadis sudah

bubbay/sebambangan sebelumnya (muli nyakak). Lalu hasil mufakat kedua

belah pihak memutuskan untuk menggunakan tata cara Pineng Netagh

Cawoan.

Pineng Ngerabung Sanggagh adalah sebuah prosesi perkawinan yang

paling sempurna dalam keadatan Lampung Pepadun, karena menggunakan

sarana dan prasarana adat yang lengkap dan memerlukan biaya besar dalam
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pelaksanaanya. Adapun persiapan alat-alat dan keperluan dalam upacara

adat, antara lain;

a. Lunjuk (sarana untuk melakukan upacara temu dan turun mandi)

b. Rato (alat pengangkut kebesaran adat pepedun)

c. Ijan titi (tangga yang dibuat dari bambu yang dianyam)

d. Kuto maro (semacam puade, beratap dan berdinding, yang dibuat dari

kain warna putih)

e. Payung lepas (payung dengan empat warna dalam bentuk kecil)

f. Ranjang disesat, anggar atau sanggar (yang nantinya akan diperebutkan

oleh hulubalang kedua belah pihak dan harus dapat dimenangkan oleh

hulubalang pihak laki-laki)

g. Payan atau tombak (disediakan oleh purwatin adat pihak si gadis dan

dipergunakan dalam acara serah terima mempelai wanita di lunjuk)

h. Kutting (berbentuk jung atau perahu yang merupakan tempat barang

perhiasan, yang merupakan barang hantaran atau pengantak, dari

keluarga sang laki-laki yang diperuntukkan bagi sang gadis) dan sarana

untuk arak-arakan, seperti : Kandang rarang, awan telapah, jejalan

andah, payung agung, talo balak, dan talo lunik, serta seperangkat alat

kulintang.

Pelaksanaan upacara di tempat keluarga sang gadis umumnya

dilakukan di siang hari, diatur oleh perwatin adat dan sebagai panitia

pelaksana dalam acara ini disebut penglaku (panitia yang dibentuk oleh
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kerapatan perwatin adat bebidang suku) yang terdiri dari penglaku tuho

(panitia dari perwakilan tua-tua adat) dan penglaku maghanai (panitia

perwakilan bujang) dan dibantu oleh pangawo muda (Panitia perwakilan

adat yang baru menikah) serta pemattuan (Panita perwakilan bujang gadis).

Disini terdapat juga rangkaian acara yang memerlukan waktu lebih kurang

dua hari dua malam. Kegiatan tersebut adalah ngekughuk balak, cangget

pilangan, dan temu di lunjuk atau patcah aji.

Ngerukuk balak adalah upacara menerima calon mempelai laki-laki

serta tamu-tamu dari pihak yang diundang, dan acara bepadu dari pihak

keluarga calon mempelai laki-laki kepada perwatin adat pihak keluarga

calon mempelai wanita, Upacara ini ditutup dengan acara pangan kibau

(makan daging kerbau secara bersama-sama)

Cangget pilangan adalah upacara menari para penyimbang dan para

bujang gadis. Acara ini dilakukan pada malam hari setelah upacara

ngekughuk balak. Pada keesokan harinya diselenggarakan acara temu di

lunjuk atau patcah aji (pertemuan di atas singgasana yang telah disediakan),

dan pada acara pertemuan inilah, prosesi perkawinan menurut adat yang

dilakukan di atas lunjuk oleh tuwalo anaw, yaitu isteri dari penyimbang asal

yang hadir dan ditunjuk oleh purtawin adat. Kegiatan di sini adalah

mempertemukan ibu jari kaki sebelah kanan dari mempelai laki-laki dengan

ibu jari kaki sebelah kiri mempelai wanita di atas kepala kerbau.
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Dengan dilakukan acara pertemuan ini maka resmilah pengukuhan

perkawinan tersebut menurut adat, yang dirangkaikan dengan acara musek

(penyuapan kepada kedua mempelai). Setelah acara pertemuan tersebut

selesai, masih ada beberapa acar lagi, yaitu mencanangkan amai dan adek

(mengumumkan tutur panggilan dan gelar), selanjutnya paradu mulei (kata-

kata perpisahan dari mempelai wanita) dan terakhir

adalah peliwagan (perpisahan). Dengan demikian acara serah terima ini

selesai, maka dapat dilangsungkan akad nikah menurut ketentuan agama.

Pelaksanaan upacara perkawinan umunya dilakukan di tempat

kediaman pihak laki-laki, yang disebut upacara turun mandai dan cakak

atau kughuk.

Upacara turun mandi merupakan bahasa istilah adat dari kegiatan yang

fokus pada kegiatan upacara ngekughuk balak cangget turun mandi dan

upacara turun mandi itu sendiri. Upacara ngerukuk balak adalah

penyambutan keluarga, penyimbang/purwatin adat dari pihak mempelai

wanita. Disini keluarga mempelai wanita menyerahkan barang-barang

bawaan, yaitu sigeh pungutan (berisi rokok, tembakau), urai cambai (sirih-

pinang), juadah atau kue dodol, daw ba’i atau pedatong (sejumlah uang

atau turunan adat purwatin adat dari pihak mempelai wanita, dan sesan,

yaitu barang bawaan perkawianan dari mempelai wanita yang dapat berupa

alat rumah tangga, perhiasan dan sebagainya.
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Pada malam harinya diadakan cengget turun mandi, acara ini disebut

juga dengan acara penganggik (acara keluarga besar kedua mempelai yang

akan meresmikan putra-putri mereka). Apabila acara ini telah usai, maka

pada esok harinya dilakukan acara turun mandi, yang merupakan rangkaian

pada acara ngegattung buah penyaraw, nginyaw bias, (mencuci beras),

besurah/buasah (acara pesan-pesan mendidik), melobangi telinga dan

mengasah gigi yang dilakukan secara simbolis, temu di lenjuk dan mesuk,

igel peghadu kemeghiyanan (tari peresmian mengakhiri masa bujang), turun

mandi (menyucikan diri untuk pihak wanita) dan ngeruruh buah

menyaghau atau (mengambil perabotan yang di gantung di atas kayu/pohon

pinang sebagai bagian dari sarana upacara pineng).

D. Konsep Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.

1 tahun 1974. Yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha

Esa. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan

keluarga yang syah menuju kehidupan yang bahagia didunia dan di akhirat,

dibawah ridho Allah SWT. Terlepas dari perbedaan pendapat para imam

mazhab, maka hukum perkawinan dapat berubah-ubah berdasarkan “Illat”.

Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan

semata-mata mememenuhi kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan
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efeksional (kasih-sayang), kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa aman dan

terlindungi, dihargai dan diperhatikan. Tujuan melangsungkan perkawinan

adalah untuk menciptakan hidup rumah tangga yang sejahtera bersama pasangan

yang menjadi pilihan, dan untuk meneruskan keturunan. Pada umumnya dalam

membina keluarga, setiap orang menginginkan kehidupan yang bahagia bersama

pasangannya sampai akhir waktu.

Berpasangan merupakan sunnatullah dalam penciptaanNya, tak terbatas pada

manusia saja, termasuk hewan dan tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan

sebagaimana firman Allah dalam (QS. Adz-Dzariyat [51]: 49) :

          
Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.

Banyak lagi ayat-ayat yang mengatur tentang pernikahan, antara lain (QS.

Yasin [36] : 36),  (QS. al- Hujarat [49] : 13),  (QS. an-Nisa’ [4] : 1), hal itu

merupakan satu pola ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai satu sarana untuk

melanjutkan keturunan dan mempertahankan kelanjutan generasi disertai bekal

dan potensi bagi kedua pasangan tersebut demi mewujudkan tujuannya.12

Konsep perkawinan menurut Islam, terdapat lima tingkatan hukum antara

lain, sebagai berikut13 :

1. Wajib, bagi orang yang memiliki kemampuan, dirinya sudah mempunyai

12 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Lengkap Hukum Islam,
(Bandung: Hilal, 2016), h. 573

13 Ibid., 578-579
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dorongan kearah itu, dan kekawatiran terjerumus kepada perzinahan. Sebab

memelihara diri dan kehormatan dari sesuatu yang haram hukumnya adalah

wajib. Pemeliharaan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan

pernikahan/perkawinan;

2. Sunnah, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan, akan tetapi

dirinya dipastikan tidak akan terjerumus kepada hal yang diharamkan maka

hukumnya sunnah. Melakukan perkawinan lebih dianjurkan baginya

daripada melakukan ibadah lainnya. Oleh sebab peratik rahib/pendeta yang

sibuk dengan ibadah mereka dan tidak mau menikah itu tidak termasuk

ajaran Islam;

3. Haram, menikah diharamkan bagi orang yang dipastikan tidak mempunyai

kemampuan dalam memberi nafkah kepada isteri baik secara lahir ataupun

batin.  Demikian hanya dengan calon isteri, jika dia mempunyai cacat atau

ketidak mampuan menunaikan hak-hak suami, atau mempunyai penyakit

yang menghalanginya dalam hubungan suami isteri, seperti penyakit gila,

kusta atau penyakit kelamin, maka dia wajib menjelaskannya kepada calon

suami.

4. Makruh, berlaku jika seseorang yang mengabaikan pemenuhan nafkah baik

lahir maupun batin, walaupun tidak ada ancaman bagi si perempuan, karena

dia mempunyai kekayaan, dan dia juga tidak mempunyai hasrat seksual.

Jika suami tidak sanggup memberikan nafkah baik lahir dan batin karena

melakukan ketaantan atau menuntut ilmu maka hukum makruh menjadi
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sangat kuat;

5. Mubah, berlaku jika tidak ada tuntutan wajibnya menikah dan tidak adanya

halangan yang menjadikan haramnya menikah.

Dari uraian di atas, kita mendapati bahwa menikah merupakan sesuatu yang

penting dan dibutuhkan, tidak ada yang menghalanginya kecuali kelemahan-

kelemahan dan kemaksiatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin

Khathathab. Ra, bahwa kerahiban tidak ada di dalam Islam, dan menolak

pernikahan dapat menghilangkan manfaat dan keutamaan bagi manusia.

Adapun terdapat pro dan kontra dalam tradisi budaya perkawinan menurut

adat istiadat dengan syariah Islam maka selain dimaknai sebagai adat kebiasaan

(Urf), penulis juga memperhatikan teori tentang lokal wisdom, yakni terkait

tentang nilai-nilai etnik dari pemantapan struktur masyarakat adat yang mewarisi

nilai-nilai tradisional dimana; kearifan lokal adalah sebuah perjalan panjang

yang dijadikan petunjuk bagi perilaku masyarakat setempat terhadap budaya

lingkungannya, dan bersifat lentur, terbuka, serta senantiasa menyesuaikan

dengan keadaan zaman, oleh karena itu tradisi budaya tetap memperhatikan

hakikat sebuah pernikahan dengan mengacu kepada hukum syahnya perkawinan

menurut agama Islam, antara lain :

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

2. Hadirnya wali nikah, khususnya untuk calon pengantin perempuan.

3. Terdiri dari dua orang saksi pernikahan (2 orang laki-laki).

4. Mengucapkan pernyataan ijab dan qobul.
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F. Budaya dalam Perspektif Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam

Budaya adalah sebuah sistem makna dan simbol.14 Secara umum budaya

muncul sebagai akibat dari aktivitas manusia, termasuk aspek ekonomi, politik,

sosial, hukum dan lainnya. Aktivitas manusia dapat digambarkan dalam 5 (lima)

sistem sosial budaya, yaitu15 :

1. Hubungan internasional dan politik (hak asasi manusia, masalah-masalah
militer, sistem politik, partai politik, dan lain-lain);

2. Ekonomi, industri dan lapangan kerja (perdagangan, harga budget umum,
markets, energi, transportasi, informasi dan industri komunikasi, dan lain-
lain);

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi (matematika, teknik, bioteknologi, dan
lain-lain);

4. Kehidupan dan masyarakat (ekologi, populasi, transportasi, pendidikan,
media massa, kesehatan masyarakat, olahraga, pariwisata, dan lain-lain);

5. Budaya (sejarah, antropologi, radio, tv, industri budaya, adat istiadat,
upacara, festival, simbol, dan lain-lain).

Kelima aktivitas tersebut saling berkaitan dalam sistem budaya manusia.

Unsur-unsur kebudayaan menjelma dalam tiga wujud kebudayaan, yaitu berupa

sistem budaya, sistem sosial dan unsur-unsur kebudayaan fisik. Wujud sebagai

sebuah sistem diawali dari konsep-konsep, rencana-rencana, kebijaksanaan, dan

adat istiadat yang terhubung dengan kenyataan kebudayaan itu sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan

sistem, gagasan, tindakan dan hasil cipta, karsa dan rasa manusia untuk

14 Heri Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008) h. 52

15 Juan Carlos Miguel de Bustos, Cultural Ecology Infoamerica_Icr_Juan_Carlos_de_Miguel_
(Bustos: Revista 02/07/2009), h. 5
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memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya

tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebenaran dari filsafat dan ilmu tersebut

diwujudkan berupa seni serta bahasa dan sastra sehingga terciptalah sebuah

kebudayaan sebagai pembentuk sebuah peradaban.

Dakwah dengan budaya merupakan contoh dakwah bil hal yang

menekankan pada pendalaman dan penghayatan akidah serta etika keislaman

yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dakwah dengan budaya

dapat menguatkan kemampuan individu maupun masyarakat serta memelihara

identitas mereka. Kita tahu bahwa sebagian masyarakat terutama generasi muda

saat ini enggan menerapkan etika Islam. Dakwah bil hal dengan budaya berarti

memperkenalkan budaya Islam kepada segenap masyarakat, bahwa Islam tidak

serta merta menghapus dan menafikan budaya.

Agama harus dipahami sebagai wacana kebudayaan, karena bagaimanapun

wahyu Tuhan akan berubah menjadi masalah kebudayaan begitu disentuh oleh

manusia. Praktek keagamaan dan dakwah yang amat berlebihan dalam mengurus

Tuhan, akan membuat agama dan dakwah cenderung tidak manusiawi dan tidak

perduli terhadap berbagai persoalan konkret yang dihadapi manusia.16

Penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa upaya dakwah bukan semata-mata

proses mengenalkan manusia kepada Tuhannya, melainkan sebuah proses

transformasi sosial. Gerak moderitas zaman yang demikian cepat telah menyeret

16Abdul Munir Mulkhan, dalam Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe’i, Pengembangan
Masyarakat Islam, dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001),
h. 34
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apa yang dinamakan oleh sosiolog Lyman sebagai the seven deadly sins alias

tujuh dosa maut yakni; Ketidak perdulian, nafsu, angkara murka, kesombongan,

iri hati, lahap, dan kerakusan. Ketujuh hal tersebut adalah bagian dari problem

yang dihadapi masyarakat yang tengah bergerak menuju kearah modern, dan

perlu diwaspadai oleh para da’i dan siapa saja yang concern terhadap berbagai

persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah-masalah yang bersifat

kultural psikologis yang memerlukan penanganan secara sangat serius. Hal

tersebut berarti agama harus diturunkan sebagai wacana budaya yang diyakini

bisa menjawab berbagai tantangan budaya kontemporer yang dimaksud. Tanpa

kesediaan agama sebagai wacana budaya, gerakan dakwah atau gerakan

masyarakat Islam akan mengalami kesulitan untuk sungguh-sungguh perduli

terhadap penderitaan dan kemiskinan. Dengan demikian strategi pengembangan

agama sebagai wacana budaya dan seni, dakwah Islam dan gerakan

pengembangan masyarakat mungkin bisa menempatkan diri sebagai pemeran

strategis bagi sebuah Indonesia baru yang lebih baik.17

Disamping itu konsep stategi dakwah harus diarahkan pada pemecahan

berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Dengan dakwah

diharapkan dapat memecahkan tiga masalah sebagai berikut18 :

a. Tumbuhnya kepercayaan dan kemandirian umat serta masyarakat sehingga

berkembang sikap optimis;

17 Ibid.,
18 Ibid., h.35
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b. Tumbuhnya kepercayaan terhadap kegiatan dakwah guna mencapai tujuan

kehidupan yang lebih ideal;

c. Berkembangnya suatu kondisi sosio, ekonomi, budaya, politik, iptek,

sebagai landasan peningkatan kualitas hidup atau meningkatnya sumber

daya umat.

Dengan demikian, peran dakwah dan pengembangan masyarakat Islam,

merupakan upaya mencari paradigma budaya dalam membangun kearifan lokal

agar tetap terjaga, tanpa mengabaikan syariat keagamaan. Kearifan lokal

merupakan suatu identitas / kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan

bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing / pendatang

sesuai watak dan kemapuan sendiri.19

Islam memandang budaya, tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal

yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah fiqh yang

sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat

pada masyarakat yaitu,  adat bisa dijadikan patokan hukum (al-‘adah al-

muhakkamah).

Hukum adat  perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang

mengatur tentang  bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara

perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat

perkawinan diberbagai daerah Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat

kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang

19 H. Soebadio. Kepribadian Budaya Bangsa. Dalam Ayat Rohaedi, Kepribadian Budaya
Bangsa, (Jakarta:Pustaka Jaya, 1986), h. 18
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berbeda-beda. Disamping itu, dikarenakan  kemajuan zaman, adat perkawinan

sudah mengalami pergeseran-pergeseran, dan telah banyak juga perkawinan

antar suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.20 Jadi walaupun sudah

memiliki Undang-Undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk

seluruh Indonesia, namun disana sini, diberbagai daerah dan berbagai golongan

masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi Undang-Undang

tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal- hal

yang bersifat khusus setempat.21

Dari hasil evaluasi dan penelusuran penulis tentang beberapa literatur dan

penelitian-penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang budaya perkawinan

adat Lampung, pergeseran nilai budaya masyarakat Lampung, adaptasi budaya

perkawinan beda suku (suku jawa dan suku lampung), dan beberapa literatur lain

yang berkaitan dengan kebudaya Lampung, dimana hasil penelitian tersebut

telah disusun dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, dan berupa Laporan hasil

penelitian kelompok, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhammad Hakiki, melakukan penelitian tentang

Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun.

Mengemukakan hasil penelitian tersebut, bahwa masyarakat Lampung

mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik yang

salah satunya terdapat pada tradisi upacara perkawinan. Sebagai akibat dari

20 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Penerbit Mandar
Maju, 2003), h. 182

21 Ibid., h. 183
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akultrasi budaya dan agama dikalangan masyarakat Lampung, maka tidak

heran jika upacara adat perkawinan masyarakat Lampung bercorak Islam,

relasi antara Islam dan budaya Lampung dapat di ibaratkan dua sisi mata

uang yang tak terpisahkan, pada satu sisi kedatangan Islam di tanah

Lampung memperkaya budaya masyarakat Lampung, sementara pada sisi

lain, kultur atau budaya masyarakat Lampung berpengaruh pada pengamalan

ajaran Islam di masyarakat. Inkultrasi Islam sebagai ajaran baru ke dalam

konteks kebudayaan lokal Lampung berjalan secara akomodatif atau adaftif

sehingga Islam mewarnai budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya.22

2. Aris Yusuf, meneliti tentang Pelaksanaan Kawin Lari Pada Suku Way

Kanan (Adat Pepadun), di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan

Baradatu, (Tesis, 2012). Berdasarkan penelitian beliau menyimpulkan

bahwa, kawin lari yang dilakukan oleh laki dan perempuan pada masyarakat

Suku Way Kanan merupakan salah satu cara untuk tujuan terlaksananya

perkawinan. Adapun cara penyelesaian yang ada terhadap perbuatan kawin

lari adalah dengan mengirim utusan pihak laki-laki ketempat pihak

perempuan untuk bermusyawarah, membayar denda yang diminta oleh

pihak perempuan dan kemudian akan diadakan upacara perkawinan.

Apabila pihak keluarga perempuan tidak menyetujui maka dan hanya

dilakukan perkawinan oleh pihak laki-laki saja dengan wali hakim

perempuan di tempat kediaman laki-laki, namun apabila kemudian direstui

22 Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhammad Hakiki, Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat
Lampung Pepadun, (Jurnal: Studi Agama dan Pemikiran Islam, IAIN Raden Intan, 2016)
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oleh pihak kerabat perempuan dengan uang pengganti adat maka harus

dilangsungkan perkawinan kembali secara Islam dengan alasan bahwa

perkawinan itu belum sah, karena hanya dihadiri oleh Wali Hakim dan tidak

disetujui oleh kerabat perempuan.23

3. Drs. Toto Sucipto, dkk. Meneliti Kebudayaan Masyarakat Lampung

Dikabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa secara umum

kebudayaan masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Timur tidak jauh

berbeda dengan kebudayaan masyarakat Lampung yang berada di Propinsi

Lampung. Ciri khas yang mewarnai kebudayaan yang ada tampaknya

pengaruh terbukanya masyarakat Lampung terhadap pendatang. Disamping

itu ditinjau dari karakter masayarakat Lampung pada umumnya, warga

masyarakat Lampung menyukai kemegahan, baik dalam nama maupun

sarana. Hal tersebut selaras dengan apa yang digambarkan dalam upacara-

upacara adat, lazim dilaksanakan pemberian adek (gelar) melalui upacara

adat Cakak Pepadun yaitu semacam pelantikan bagi seseorang untuk

menduduki tahta keadatan. Upacara keadatan cakak pepadun ini terbuka

bagi setiap orang di lingkungan masyarakat suku Lampung Pepadun asalkan

mampu membayar semacam pajak atau denda kepada kerapatan adat yaitu

yang lebih dahulu menduduki tahta keadatan. Selanjutnya mampu

menyembelih kerbau, dengan konotasi bahwa semakin tinggi jabatan (tahta)

23 Aris Yusuf, Pelaksanaan Kawin Lari Pada Suku Way Kanan (Adat Pepadun), di Kelurahan
Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, (Tesis, Universitas Diponogoro, Semarang, 2012).
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yang diduduki maka semakin banyak kerbau yang harus di sembelih.24

4. Dr. Jasmadi, M.Ag, dkk, melakukan penelitian kelompok, Adaptasi Budaya

Pernikahan Beda Suku, Studi Perkawinan Beda Suku Antara Suku Jawa dan

Suku Lampung Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa,

pernikahan beda suku antara suku Jawa dan suku Lampung di Kota Bandar

Lampung. Hasil penelitian tersebut mengemukakan perkawinan beda suku

terlaksana karena adanya rasa saling menyukai diantara keduanya,

kesepahaman dalam memandang misi, masa depan, keterbukaan sikap

dalam memegang adat istiadat, dan kesepahaman dalam mengamalkan

ajaran agama.  Pernikahan beda suku tersebut dapat terjadi karena ego

kesukuan telah melebur dan terintegrasi oleh wawasan pemahaman

keagaman, keterbukaan dalam pergaulan serta hasrat/kemauan yang kuat

dalam menentukan pilihan pasangan suami/istri.  Adaptasi budaya akan

terjadi setelah mereka berumah tangga dan terjadi bila komunitas tempat

tinggal berbeda pada komunitas Lampung terhadap suku Jawa dan begitu

sebaliknya. Bila keduanya terpisah dari komunitasnya seperti sebagian besar

yang berdomisili di Kota Bandar Lampung adaptasi mereka menggunakan

bahasa nasional. Sehingga disarankan bahwa pernikahan beda suku tidak

hanya suku Lampung dan suku Jawa apabila pernikahan itu didasarkan atas

rasa saling mencintai yang merupakan qodrat dari sunatullah. Dan prosesi

24 Toto Sucipto, dkk, Kebudayaan Masyarakat Lampung Dikabupaten Lampung Timur, Proyek
Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, (Bandung; Kementerian Kebudayaan ndan Pariwisata
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, 2003)
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adat hanya merupakan khasanah budaya dalam memperkaya estitika dalam

pernikahan. Ajaran agamalah yang harus dijunjung dan ditegakkan dibumi

manapun ia berada.25

5. Prof. Dr. H. Bahri Ghazali, MA, dkk, meneliti tentang Pergeseran Nilai

Budaya Masyarakat Lampung, Studi Pada Masyarakat Sukajawa Way

Rilau, Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung. Hasil laporannya

menyatakan bahwa ekologi budaya, kontak budaya dan struktur budaya

berpengaruh langsung positif terhadap pergeseran budaya masyarakat

Lampung Sukajawa Way Rilau, Pesawaran. Artinya setiap peningkatan

interaksi ekologi budaya dan kontak budaya dapat meningkatkan pergeseran

budaya masyarakat Lampung Sukajawa Way Rilau, Peawaran. Sehingga

disarankan kepada para tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan mereka

yang berkepentingan hendaknya mempertimbangkan perlunya peningkatan

kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan kondisi budaya, dengan tetap

mempertahankan nilai-nilai budaya, sehingga struktur budaya tetap berjalan

dan berkembang, atau mungkin diperlukan re-strukturisasi budaya, terkait

dengan struktur kekeluargaan, dan perkawinan yang terbingkai adat budaya

sukaraja, pesawaran.26

25 Jasmadi, dkk. Adaptasi Budaya Pernikahan Beda Suku, Studi Kasus Perkawinan Beda Suku
Antara Suku Jawa dan Suku Lampung di Kota Bandar Lampung, (Laporan Hasil Penelitian: IAIN
Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian  dan Pengabdian Kepada
Masyarakat, 2015)

26 Bahri Ghazali, Dkk. Pergeseran Nilai Budaya Masyarakat Lampung, Studi pada Masyarakat
Sukajaya Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, ((Laporan Hasil
Penelitian: IAIN Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian  dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, 2016)
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Melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu, yakni  telah dilakukan

penelitian tentang simbol-simbol adat dalam perkawinan adat Lampung, penelitian

tentang kebudayaan Lampung secara menyeluruh, penelitian tentang pernikahan beda

suku antara suku Lampung dan suku Jawa, dan Pergeseran budaya Lampung, maka

dalam kesempatan ini penulis akan melakukan penelitian dengan fokus

permasalahan dan wilayah penelitian yang berbeda. Adapun spesifikasi yang

diteliti adalah “Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun dalam Perpektif

Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam”, Penelitian dilakukan di Kecamatan

Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.


