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Abstrak 
Hukum Islam dan adat di Indonesia merupakan dua entitas yang dialektikanya dijadikan 

pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dialektika keduanya menarik untuk 

dikaji ketika merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Identitas tentu menjadi hal yang 
dipertahankan di tengah perubahan itu. Harmonisasi keduanya tentu diharapkan akan selalu 

terealisasi sehingga kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Hukum Islam menerima 

keefektifan hukum adat dalam proses legislatifnya, sementara adat menerima hukum Islam 

sebagai titik kulminasi dari hukum pribumi. Tulisan ini mencoba memahami dialektika 
hukum Islam dengan adat Osing khususnya tradisi-tradisi suku Osing dengan pendekatan 

etnografi dan menggunakan teori non-konfliktual approach. Pergumulan hukum Islam dan 

adat yang berjalan dengan harmonis ini dapat dijumpai di kalangan masyarakat muslim 
suku Osing Banyuwangi. Sehingga proses dan hasil dialektika keduanya patut untuk dinilai 

sebagai kekhasan Islam di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Adat, Adat Osing, Identitas, Harmonisasi 

Abstract 

Islamic and customary law in Indonesia are two entities whose dialectics are taken into 

consideration in resolving legal issues. 
The dialectic of both is interesting to study when responding to the changes that occur. 

Identity is certainly something that is maintained in the midst of this change. It is hoped 

that the harmonization of the two will always be realized so that the two legal systems are 
complementary. Islamic law accepts the effectiveness of customary law in its legislative 

process, while adat accepts Islamic law as the culmination point of indigenous law. This 

paper tries to understand the dialectic of Islamic law with Osing customs, especially the 

traditions of the Osing tribe with an ethnographic approach and using a non-conflictual 
approach theory. The struggle for Islamic and customary law that runs in harmony can be 

found among the Muslim community of the Osing Banyuwangi tribe. So that the dialectic 

process and results both deserve to be assessed as the uniqueness of Islam in Indonesia. 

Keywords: Islamic law, Custom Right, Osing Customs, Identity, Harmonization 
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I. Pendahuluan 

Studi yang dilakukan oleh David N. Smith melukiskan bagaimana dialektika hukum 

adat dengan masyarakat. Smith memberikan contoh peranan hukum adat di Afrika 

yang masyarakatnya sedang melangsungkan urbanisasi. Urbanisasi di Afrika menjadi 

masalah sosial yang cukup mengkhawatirkan. Urbanisasi mengakibatkan lompatan 

yang tajam, yaitu perubahan dari masyarakat primitive (tribal society) kepada suasana 

modern di kota-kota. Orang-orang yang tinggal di daerah baru membentuk komunitas-

komunitas kesukuan (ethnic association). Hal ini kemudian berdampak pada fungsi 

adat menjadi penghubung kehidupan suasana dari asal mereka.1 Smith kemudian 

mengelompokan masyarakat itu menjadi tiga yakni traditional societies, traditional-

modernized group dan wholly modern. Kelompok tradisional memberikan kepada 

kelompok urban suasana seperti rumah sendiri dan mempertahankan atau memperkuat 

ikatan-ikatan yang asli. Mereka mengembangkan nilai-nilai dari kehidupan mereka 

yang asli. Sedangkan kelompok kedua menciptakan suatu sistem nilai-nilai sinkretis 

yang bukan rural dan urban.  Sedangkan kelompok ketiga merupakan kelompok yang 

mengembangkan nilai-nilai baru untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang baru. 

Mereka menyadari bahwa mereka kini hidup di dalam suasana baru yang tidak lagi 

dapat terikat pada system nilai-nilai yang lama. Namun mereka juga berusaha 

mengembangkan hukum adat mereka sendiri agar tidak kehilangan pegangan dalam 

suasana yang urban itu.2 

Perubahan-perubahan yang dialami masyarakat tentunya tidak bisa dihindari 

karena berjalan secara alami. Perbedaan waktu, tempat dan kondisi selain juga 

tuntutan kebutuhan turut mengarahkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.3 

                                                             
1 David N, Smith, Man and Law in Urban Africa; A Rule for Customary Courts in the 

Urbanization Process, The America Journal of Comparative Law, Vol. XX, no. 2 1972, p. 233. 
2 David N, Smith, Man and Law in Urban Africa; A Rule for Customary Courts in the 

Urbanization Process ,p. 236-237. 
3 Rahadjo,” Hukum Adat Dalam Studi Hukum dan Masyarakat”, dalam Panitia Penerbitan Buku, 

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin. Jakarta: UIP, 1976. p. 34. 

Dalam hukum Islam perubahan waktu, tempat dan kondisi dijadikan patokan untuk merubah ketetapan 

hukum yang sudah ada. Bahkan menjadi sebuah keniscayaan bahwa perubahan hukum itu mengikuti 

perubahan waktu, tempat dan kondisi. La yunkaru taghayyuru al-ah}ka>m bi taghayyuri al-azminah wa 

al-amkinah wa al-ah}wa>l. Muhammad Qasim al-Mansy. 2009.Taghayyaru al-Zuru>f wa At}aruhu fi 

Ikhtila>f al-Ah}ka>m: fi al-Tashri'at al-Islamiyyah .Kairo: Da>r al-Sala>m, 

https://uia.e-journal.id/veritas/about


VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 Tahun 2021 
p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X (https://uia.e-journal.id/veritas/) 

57 

Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat …; Moh. Lutfi Nurcahyono, Rohmad  

Sebagaimana sejarah Banyuwangi memberikan gambaran bahwa apa yang terjadi di 

kalangan suku Osing tidak seperti yang terjadi di Afrika sebagaimana hasil Penelitian 

Smith. Cungking sebagai daerah asal para pendahulu orang-orang suku Osing adalah 

merupakan daerah yang dekat dengan wilayah kota. Berpindahnya orang-orang suku  

Osing dikarenakan untuk mendapatkan kebutuhan dan kemudahan. Justru dengan 

begitu, mereka  menguatkan sifat traditional societies sebagai suku Osing. Datang dari 

kota ke desa memberikan ketenangan dalam hal menjaga tradisi mereka.   

Tradisi yang ada di Banyuwangi bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori 

yakni tradisi tahunan desa, hajatan dan pertanian yang di dalamnya masing-masing 

ada ritual dan kesenian. Untuk tradisi tahunan ini terdiri dari ider bumi, tumpeng sewu, 

mepe kasur dan ngopi sepoloh ewu. Untuk tradisi hajatan ada hajatan penikahan yang 

didalamnya ada kawin colong, kawin ngleboni, kawin angkat-angkatan, ngaturi Buyut 

Cili, sedekahan, maesi, arak-arakan, surup, moco lontar yusuf, dan barong. Untuk 

hajatan sunatan ada ngaturi buyut cili dan moco lontar Yusuf.  Untuk hajatan kelahiran 

ada mocoan lontar Ahmad pada saat mapati, mitoni dan tingkepan. Pada pertanian ada 

sembilan prosesi adat yaitu dhawuhan, labuh nyingkal, nyawahi ngurit, labuh tandur, 

ngrujaki, nylameti sawah, metik, labuh nggampung dan ngunjal. Sedangkan Barong 

menjadi salah satu bagian penting dalam ritual ider bumi, arak-arakan, dan pada 

malam puncak pernikahan menampilkan pagelaran Barong sampai pagi. Sedangkan 

untuk tarian Gandrung ini dipersiapkan pada acara desa sebagai sambutan untuk tamu 

yang hadir dari kalangan pejabat. Menu pecel pitik menjadi menu wajib pada acara 

tumpeng sewu dan ngaturi Buyut Cili.  

Di kalangan suku Osing proses dialektika antara tradisi hukum dimulai dengan 

hubungan yang harmanonis antara adat Osing dengan hukum Islam. Tradisi-tradisi 

yang dipraktekan sebagai ciri khas keosingan ditandai dengan muatan kesenian dan 

kesakralan. Nilai-nilai kesenian dan kesakralan ini tidak lain bentuk dari model of 

reality suku Osing. Sedangkan bagi hukum Islam tradisi dipandang baik ketika muatan 

ketauhidan tidak dicampur dengan kesyirikan. Hukum Islam menjunjung 
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kemaslahatan untuk manusia seutuhnya.4 Kemaslahatan yang dimaksud adalah 

kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Ketauhidan dan kemaslahatan merupakan 

prinsip dasar model of reality bagi tradisi yang disepakati. Dua model dari adat Osing 

dan hukum Islam kemudian berdialektika yang akan menghasilkan model for reality 

bagi suku Osing. Ritual-ritual yang dipaktekan pada saat ini merupakan bentuk dari 

model for reality yang sudah disepakati bersama.  

Tulisan ini mencoba memahami dialektika hukum Islam dengan adat Osing 

khususnya tradisi-tradisi suku Osing dengan pendekatan etnografi dan menggunakan 

teori non-konfliktual approach. Hukum Islam dan adat lokal sebenarnya tidak ada 

pertentangan yang signifikan. Pertenangan itu terjadi jika ada kepentingan politik dan 

itu pun hanya sesaat. 

II. Pembahasan 

A. Etnografi Hukum Islam 

Adat Osing dan hukum Islam adalah dua entitas yang pengaruhnya saling tarik ulur. 

Tidak jarang ketiganya dipersepsikan hal yang berbeda. Adat diposisikan sebagai 

konteks dan hukum Islam dan hukum positif diposisikan sebagai teks. Independensi 

atau bahkan peran protagonis antara ketiganya sering terjadi. Padahal baik hukum adat 

ataupun hukum Islam keduanya memiliki satu kesamaan yakni tidak bisa terpisahkan 

dengan realitas yang terus berubah. Realitas adalah masyarakat itu sendiri dan hukum 

apapun tanpa masyarakat hanyalah sebuah teks yang tidak berbicara. Masyarakatlah 

yang memahami, menafsirkan, mewacanakan dan mempraktikannya. Untuk itulah 

perlu harmonisasi ketiga entitas tersebut. Adat adalah realitas masyarakat yang 

menjadi bagian terpenting dalam hukum Islam. Hukum Islam sebagai pendatang perlu 

memahami dan mendialokan wacananya dengan konteks yang ada yakni adat. 

Etnogarfi memainkan peranan yang penting untuk memahai konteks dengan obyektif.5  

Etnografi berasal dari kata ethos, yaitu bangsa atau suku bangsa dan graphein, 

yaitu tulisan atau uraian. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan 

suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, 

                                                             
4 Rohmad Adi Yulianto, Positivising Sharia in National Regulation Through Mawashid Approach, 

Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 271 – 292. 
5 Moh. Lutfi Nurcahyono, Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu 

Hukum Islam dan Sosial, Ulumuna, Vol. 16, No. 1, 2012, hlm. 21 – 40. 
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religi, dan bahasa. Istilah etnografi sebenarnya merupaka istilah dalam kajian 

antropologi.6 Etnografi, menjadi akar dari antropologi, merupakan ilmu untuk 

memahami cara orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati dalam 

kehidupan sehari-hari. Etnografi adalah deskripsi budaya yang didasarkan atas kerja 

lapangan secara intensif.7 

Para ulama ahli hukum Islam tentu dalam pendapat-pendapat hukumnya tidak 

bisa dilepaskan dari pengaruh warisan kultural dan nilai-nilai lokalnya. Penemuan 

hukum yang mereka lakukan tentu dengan menggali dari ayat-ayat al-Qur’an dengan 

wacana nature ataupun nuture. Sehingga produk hukum yang mereka temukan juga 

tidak jauh dari kesesuaian kultural yang diprakatekkan oleh masyarakat setempat.  

Produk hukum itu tentu tidak sesuai dengan perbedaan tempat, kondisi dan waktu 

yang terjadi. Perbedaan tempat, waktu dan kondisi tentu juga menyebabkan perbedaan 

kultur yang turut mempengaruhi.8 Maka dari itu dalam lembaran-lembaran kitab 

kuning ataupun dokumen-dokumen syariat banyak ditemukan perbedaan peran yang 

pada ujungnya melahirkan kesan diskriminasi salah satu pihak. Sebagai contoh 

misalnya dalam fikih ada pernyataan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurot, 

maka kelemahan itu harus ditutup dengan diam dan tanpa banyak bicara. Kelemahan 

dan aurot itu ditutupi dengan tinggal di rumah saja. Bagi para suami yang tunduk 

kepada perempuan, maka Allah akan menyusupkan mukanya ke dalam api. Istrilah 

yang harus tunduk kepada suami, tidak menentang perintah, tidak memberikan 

sesuatu, dan tidak keluar rumah tanpa izin suami. Jika melanggar hal itu maka 

malaikat rahmat dan murka akan mengutuknya sampai dia kembali pulang. Suami 

boleh memukul istrinya karena tidak mau bersolek sementara suami menghendakinya 

atau karena menolak ajakan tidur bersama, keluar rumah tanpa izin, karena membuka 

matanya untuk orang lain yang bukan mahromnya.9    

Teks-teks seperti di atas itu sangat populer di kalangan umat Islam khususnya 

bagi kalangan pesantren. Teks-teks itu diajarkan dari generasi ke generasi bahkan 

                                                             
6 Suwardi Endraswara. 2015. Etnologi Jawa. Jakarta: CAPS. p. 38. 
7 Cris Barker. 2000. Cultural Studies; Teori dan Praktik. Yogyakarta: Kreasi Wacana. p. 29. 

8 Ah}mad bin al-Syekh Muh}ammad al-Zarqa>. 1989. Syarah al-Qawa>id al-Fiqhiyyah. Dimsyiq: Da>r 

al-Qalam. p. 227. 
9 Imam Nawawi al-Bantani, ‘Uqu>d al-Lujjain (Surabaya: al-Hidayah, tt). 
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menjadi materi wajib untuk dibacakan saat kegiatan bulan Ramadhan. Terlepas 

apakah teks itu benar atau salah, namun yang perlu diingat bahwa jika ada hal-hal 

yang secara prinsipil bertabrakan dengan rasa keadilan maka perlu curiga bahwa teks 

itu bisa jadi secara sanad bermasalah.10 Prinsip keadilan inilah yang menjadi titik ukur 

yang mendasar bahwa menatasnamakan hukum Islam harus ada keadilan. Jika tidak 

ada unsur keadilan maka itu jelas bukan hukum Islam.11 

Etnografi dalam kajian hukum Islam tergolong hal yang baru. Adanya hal 

tersebut sebagai upaya untuk mengikat kembali pembacaan teks tidak lepas dengan 

konteks. Para pengkaji hukum islam tentu tidak bisa terlepas dari teori-teori 

antropologi dalam menafsirkan realitas masyarakat. Clifford Geertz memberikan 

sumbangsih berupa teori interpretif yang mana sebagai pengkaji hukum islam haruslah 

mampu memahami dan menafsirkan realitas yang ada di masyarakat menurut 

masyarakat itu sendiri. Para pengkaji hukum Islam dalam penyelesaian masalahnya 

hanya cukup di balik meja, menurut Geertz mereka harus melakukan perkenalan yang 

mendalam dan dilakukan secara kontinyu. Geertz menyebutnya sebagai cara thick 

description (deskripsi tebal) yakni seorang pengkaji hukum tidak cukup mengamati 

peristiwa hukum di luar wilayah itu. Akan tetapi dia harus terlibat langsung di 

lapangan dan melihat langsung gejala-gejala peristiwa itu dengan melakukan kategori-

kategori para aktornya bukan sekedar menentukan prinsip-prinsip universal dari 

sebuah peristiwa.12 Dengan begitu hukum Islam menjadi sebuah sistem yang bekerja 

untuk membangkitkan kembali ghirah dan motivasi keshalehan pemeluknya. Para 

pemeluknya kemudian memahami hukum Islam sebagai tatanan umum yang masih 

berupa konsepsi-konsepsi melainkan menjadikanya sebagai penopang ghirah dan 

motivasi tingkah laku keberagamaan secara realistis. 

Realisasi hukum Islam lebih ditegaskan lagi tidak hanya dipersepsikan bersifat 

waqi’iyyah (aktual) melaikan juga harus memperhatikan juga konteks lokal dimana 

“gejala keagamaan” itu terjadi. Emile Durkheim menyebut “gejala keagamaan” bukan 

                                                             
10 Masdar F. Mas’udi, 1999.  “Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam: Sebuah 

Pengalaman”, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar “Harga” Perempuan. Bandung: Mizan. p. 246. 
11 Jasser Auda. 2000. Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach (London: 

The International Institute of Islamic Thought. p. xxi-xxiv. 
12 Clifford Geertz. 1973. The Elementation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.  
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semata terkait kekuatan supernatual melaikan lebih kepada sistem kepercayaan dan 

praktik ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang mengacu kepada kesakralan. 

Praktik ritual itulah yang mengarahkan masyarakat kepada komunitas moral yang 

selalu dijaga dan dipatuhi keberadaannya. Tempat peribadahan, makam para nabi dan 

para wali, ritual-ritual mulai kehamilan, sunat, pernikahan, kematian menjadi wadah 

menyatukan masyarkat menjadi satu komunitas moral. Durkheim menekankan 

pentingnya arti komunitas dalam agama. Komunitas agama akan menjadi kekuatan 

jika komunitas itu mendapatkan dukungan dari komunitas lainnya. Sebagai contoh di 

Kemiren ada ritual “ngaturi” ke makam Buyut Cili sebagai upaya untuk minta “restu” 

agar acara yang akan dilaksanakan warga menjadi lancar. Masyarakat setempat 

mempercayai bahwa jika akan melaksanakan hajatan mereka melakukan ritual doa ke 

makam tersebut agar tidak ada halangan yang mengganggu. 

Bronislaw Malinowski mengembangan pemikiran Durkheim dengan 

menekankan pentingnya memahami peristiwa yang terjadi dengan melihat peran 

aktualnya. Bagi Malinowski ritual-ritual dan adat-istiadat yang terkesan aneh 

sebenarnya memiliki fungsi bagi masyarakatnya. Fungsi itu adalah penjelasan yang 

nyata mengapa masyarakat melakukannya. Malinowski mendasarinya dengan teori 

pembelajaran (learning theory) yang didasarkan pada kebutuhan manusia (human 

need).13 Di kalangan suku osing di Kemiren kebutuhan tersebut menjiwai munculnya 

berbagai tradisi. Kebutuhan metabolisme tubuh memunculkan tradisi ider bumi. 

Kebutuhan reproduksi memunculkan tradisi kawin colong, kawin ngleboni, kawin pek-

upekan. Kebutuhan jasmani memunculkan tradisi ngopi sewu dan arak arakan. 

Kebutuhan keamanan memunculkan tradisi ngaturi ke makam Bunyut Cili. Kebutuhan 

kesehatan dan mobilisasi turut mengikuti tradisi yang telah ada itu. 

Sebagai contoh ekspresi kemanusiawian yang disepakati bersama di kalangan 

suku osing adalah sebagaimana pendapat Andrew Beatty dalam buku Varieties of 

Javanese Religion menceritakan bahwa Buyut Cili tidak ada kaitannya dengan 

peringkat atau daerah. Cili berasal dari kata ngili yang artinya melarikan diri. Dahulu 

                                                             
13 Bronislaw Malinowski. 1944. A Scientific Theory of Culture and Other Essay. New York: 

Oxford University Press. Koentjaraningrat. 1987. Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: UI Press. p.170-

171. 
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ada orang yang melarikan diri dari Mataram (muslim) yang kemudian menjadi tokoh 

agama di kerajaan Macan Putih (Hindu). Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 

raja Macan Putih yang kanibalis ingin memakan istri Buyut Cili yang Gemuk. Karena 

itu Buyut melarikan diri bersama istri ke hutan yang sekarang dikeramatkan itu. 

Apapun asal usulnya, dari manapun asalnya, baik orang setempat atau orang 

pendatang, apapun agamanya orang-orang tidak mempermasalahkan. Tidak ada bukti 

tertulis yang tertera di tempat itu. Bukti kehidupan yang tertulis pada kayu hilang 

beberapa tahun sebelum yang lalu. Tidak ada yang bisa menyakinkan asal usul Buyut 

Cili yang jelas Buyut dipandang sebagai tokoh sejarah di daerah itu.14 Karena ketidak-

jelasan inilah di kalangan masyarakat mempercayai Buyut itu adalah seekor macan 

jadi-jadian. Kadang juga Buyut muncul sebagai seekor anjing namun yang paling 

sering adalah seekor macan putih dengan sorot mata yang tajam.15 Pada masa-masa 

sulit, sosok itu akan menjaga desa dan hanya orang-orang tertentu yang secara tidak 

sengaja akan ditampakkan sosok tersebut. Meski gambaranya menakutkan, orang 

percaya bahwa macan itu ikut makan nasi slametan namun tidak seorang pun yang 

mengetahuinya.16 Macan oleh masyarakat suku osing dianggap binatang yang 

memiliki zat halus (zielestof)17 yang memberian kekuatan hidup dan gerak di 

lingkungan suku osing. Suku Osing diharuskan untuk berhati-hati bila berkomunikasi 

dengan Buyut Cili, karena selain berguna bagi masyarakat suku Osing, dapat juga 

menimbulkan macam-macam bahaya gaib. Bagi suku Osing awam beradat, zielestof 

yang berupa Buyut Cili dipahami tanpa ada pertanyaan. Bagi kalangan pemangku adat 

dan santri beradat akan timbul rasa ingin tau hakikat yang dipercayai. Bahkan juga di 

kalangan pemangku adat memberikan penilaian yang rasional tentang Buyut Cili. 

Dugaaan kemudian menguat dengan keraguan antara makam dan petilasan. Makam 

diartikan tempat dikuburnya manusia sedangkan petilasan merupakan bekas dari 

persinggahan manusia. Jika Buyut Cili sebuah makam maka tentu memiliki asal-usul 

dan keturunan yang bisa dilacak dan tentu juga ritual Barong tidak akan ada 

kesurupan. Sebab manusia tidak mungkin merasuki manusia. Oleh karena itu dugaan 

                                                             
14 Andrew Beatty. 2003. Varieties of Javanese Religion. London: Cambridge University Press. p.  52-53. 
15 Hal ini nantinya berhubungan dengan Barong dan ekspresi dari wajah Barong.  
16 Andrew Beatty. 2003. Varieties of Javanese Religion. London: Cambridge University Press. p.  54. 

17 Koentjaraningrat. 1987. Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: UI Press. p. 63. 
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yang menguat bahwa Buyut Cili merupakan petilasan yang digambarkan oleh sebagian 

masyarakat sebagai jelmaan makhluk halus yang bisa berubah-ubah tidak lain 

merupakan makhluk dari kalangan jin. 

Berangkat dari tiga tokoh antropologi di atas maka etnografi hukum Islam 

dalam memandang realitas tradisi-tradisi suku Osing setidaknya dilakukan dengan 

beberapa langkah. Pertama, hukum Islam harus dipahami sebagai produk penafsiran 

yang selalu berubah sesuai tempat, kondisi dan waktu. Hukum Islam terbangun 

berdasarkan kriteria kemanusiawian. Adanya logika, nalar dan pengaruh sosial-politik 

menegaskan bahwa hukum Islam itu sangat manusiawi. Kemanusiawiannya terbangun 

dengan melibatkan wacana dan praktik keseharian yang tidak terpisah dengan adat dan 

tradisi di sekitarnya. Kedua, hukum Islam dalam bentuk teks merupakan hasil dari 

interpretasi budaya dan para ulamanya tidak jarang berada dalam hegemoni politik 

dan kuasa. Sebagai hasil intepretasi budaya, hukum Islam tentu tidak bisa lepas dari 

konteks lokalitasnya. Hukum Islam harus disadari sebagai produk lokalitas yang 

hanya sesuai dengan konteksnya. Ketiga, mempelajari cara-cara dimana orang terlibat 

dalam menerjemahkan aturan sosial dan moral yang kemudian terbentuk kuasa 

pengetahuan sebagai penompang kepentingan yang mengitarinya.18 Hukum Islam 

memandang tradisi-tradisi yang dipraktek oleh suku Osing sebagai ekspresi 

kemanusiawian yang disepakati bersama di kalangan suku osing. Oleh karena itu 

harmonisasi di antara keduanya merupakan keniscyaan. Keniscayaan itu terbentuk 

sebagai konsekuensi dari dinamika sejarah dan kepentingan politik yang terjadi di 

kalangan suku Osing. 

B. Teori Nonkonfliktual Approach  Antara Hukum Islam dan Adat Osing  

Dalam standar kajian al-qawa>id al-fiqhiyyah, adat menjadi salah satu kaidah yang 

dipakai dalam hukum Islam. Ada lima kaidah mayor yang salah satunya adalah al-

‘a>dah al-muh{akkamah (adat bisa dijadikan hukum).19 Hal itu dapat diartikan bahwa 

                                                             
18 Noorhaidi Hasan. “Membangun Etnografi Hukum Islam Mendialogkan Teks, Realitas dan 

Anggita Teoritik” makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional Implementasi Pembelajaran 

Integrasi Interkoneksi Pada Mata Kuliah Prodi Hukum Islam. tanggal 23-24 September 2014 di 

Convention Hall. p. 12-13. 
19 Al-Ima>m Jala>lu al-Di>n ‘Abdu al-Rahma>n bin Abi> bakrin al-Suyu>t}i. 1990. al-Asyba>h 

wa al-Nadha>ir fi al-Furu>’’. Beirut: Da>r al-Fikr. p. 64. 
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hukum Islam menyikapi hukum adat sebagai pertimbangan hukum dalam 

penyelesaian sebuah persoalan. Di kalangan mazhab Syafi’i dikenal dengan adanya 

qaul qadi>m dan qaul jadi>d. Qaul qadim atau pendapat terdahulu disampaikan oleh 

Imam Syafi’i sewaktu berada di Baghdad dan qaul jadid disampaikan sewaktu berada 

di Mesir. Perbedaan itu disebabkan karena kedua daerah berbeda sehingga produk 

hukum yang diputuskan juga berbeda.20 Di kalangan mazhab Maliki dikenal dengan 

mazhab s}ahabi atau mazhab ahli al-madinah. Solusi hukum didasarkan pada tradisi 

yang dilaksanakan oleh penduduk kota Madinah.21 Hal itulah setidaknya memberikan 

gambaran bahwa hukum Islam dan adat melakukan dialektika dalam menyikapi 

persoalan. Sejak era klasik pergumulan hukum Islam dengan hukum adat menegaskan 

bahwa keduanya tidak bisa dipertentangkan. 

Dalam sejarahnya di Indonesia, hukum Islam dan hukum adat dijadikan arena 

pertentangan untuk suksesi kepentingan politik kolonial Belanda.22 Hukum Islam dan 

hukum adat era pemerintahan Belanda memang mengalami masa-masa sulit. 

Keduanya dipertentangkan agar pengaruh Islam di Indonesia tersendat. Dua tokoh 

Belanda yakni Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) dan Christian 

Snouck Hurgronje (1874-1933) menjadi tokoh sentral pertentangan hukum Islam dan 

hukum adat. Van den Berg menggagas teori receptie in complexu yakni hukum Islam 

hanya berlaku hanya bagi orang Islam yang ada di Indonesia saja. Snouck Hurgronje 

menguatkan dengan teori receptie. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi 

pada dasarnya hanya berlaku hukum adat, sehingga hukum Islam dapat berlaku 

apabila diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.23 Wacana yang dibangun oleh 

kedua tokoh tersebut kemudian mendapat respon dari tokoh nasional yakni Hazairin 

(1906-1975). Dengan mempertimbangkan beberapa daerah yang dianggap sangat kuat 

adatnya di Indonesia terlihat cenderung agar theorie receptive Snouck Hurgronje itu 

                                                             
20 Ahmad Nahrowi> Abdu al-Sala>m al-Indunisi>. 1988. al-Ima>m al-Syafi’i> fi> Mazhabaihi 

al-Qadi>m wa al-Jadi>d. Beirut: Da>r al-Fikr. 
21 Abu> H}amid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. 1993. al-Mustas}fa>. Beirut: Da>r al-

Kutub al-Ilmiah. p. 147. 
22 Eddi Ruddiana Arief, et al. (ed). 1991. Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan 

Pembentukan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. p.117-138. 
23 Sajuti Thalib. 1976 .“ Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario”, 

dalam Panitia Penerbitan Buku. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. 

Hazairin. Jakarta: UIP. p. 44-46. 
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dibalik. Di Aceh masyarakat menginginkan persoalan perkawinan dan harta warisan 

diatur berdasarkan hukum Islam. Persoalan upacara adat kemudian disesuaikan 

dengan hukum Islam. Jika upacara adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam 

maka bolehlah dilaksanakan. Namun jika bertentangan dengan hukum islam maka 

upacara itu dirubah menyesuaikan dengan aturan agama. Hukum adat berlaku jika 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kondisi masyarakat yang demikian ini juga 

terjadi di Minangkabau. Bahkan di Minangkabau terdapat ketentuan yang dengan 

tegas menyatakan bahwa perberlakukan adat harus terlebih dahulu mendapat 

rekomendasi dari hukum Agama. Adat bersendi syara’, syara’ bersendi agama adalah 

petatah petitih yang berlaku di Minangkabau. Dengan demikian, setelah itu hubungan 

antara hukum adat dan hukum Islam adalah kebalikan dari theorie receptive yakni 

reception a contrario (hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum 

Islam).24 

Dinamika antara hukum Islam dan hukum adat kemudian lebih mengarah pada 

penyatuan hukum Islam dan memandang Indonesia secara lebih menyeluruh sebagai 

adat yang kemudian hasil dari dialektika keduanya dipositifikasi dalam kekhasan 

Indonesia. Hal inilah yang kemudian memunculkan ide para tokoh untuk menggagas 

fikih Indonesia. Agus Moh. Najib dalam Disertasinya memberikan kesimpulan bahwa 

hukum Islam perlu ditekankan sesuai dengan kekhasan dan konteks Indonesia sebagai 

upaya untuk mengformulasikan aturan-aturan agar lebih menyeluruh. T.M. Hasbi Ash 

Shiddieqy (1904-1975) dan Hazarini (1906-1975) memiliki kesamaan pendapat 

tentang relasi hukum Islam dengan hukum warisan kolonial Belanda dan hukum adat. 

Dengan hukum Barat, hukum Islam bersifat asimetri (tidak selaras dan terjadi konflik) 

namun dengan hukum adat, hukum Islam bersifat simetris (selaras) sepanjang hukum 

                                                             
24 Sajuti Thalib. 1976 .“ Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario”, 

dalam Panitia Penerbitan Buku. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. 

Hazairin. Jakarta: UIP. p. 52-53. Pada awal abad ke 20 ditengarahi pengaruh paham untuk kembali 

kepada al-Qur’an dan Hadis juga turut memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam di Indonesia. 
Terlebih lagi para pelajar muslim yang belajar ke Mekkah juga turut memberikan dampak 

“kekhawatiran” praktek keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Azyumardi Azra. 

1994. Jaringan Ulama Timur Tengahdan Nusantara Abad XVII dan VIII; Melacak Akar-Akar 

Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung: Mizan. Hal ini juga yang dialami oleh Hazairin 

sendiri. Lihat Hazairin. 1982. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’and dan Hadith. Jakarta: 

Tintamas, 
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adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Munawir Sjadzali (1925-2004) 

memandang bahwa baik dengan hukum Barat atau hukum adat, hukum Islam bersifat 

simetris selama tidak bertentang dengan nilai-nilai hukum Islam. Sedangkan Bustanul 

Arifin (1925-2011), A. Qadri Azizy (1955-2008), dan Yudian Wahyudi (lahir tahun 

1960) memandang bahwa hukum Islam bersifat simetris dengan hukum Barat dan 

hukum adat, sepanjang keduanya sesuai dengan ideal moral yang termuat dalam nilai-

nilai universal hukum Islam.25 Hukum Islam yang dipahami sebagai adat yang berlaku 

di masyarakat kemudian didudukan oleh A. Qodri Azizy sebagai upaya eklektisisme 

hukum dengan membentuk sebuah sistem hukum yang didasari sikap kritis dalam 

memilih doktrin hukum yang sudah berlaku dan sesuai dengan karakteristik 

Indonesia.26 

Pengalaman pergumulan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia itu menurut 

tesis Ratno Lukito bukanlah bentuk konfrontasi dari keduanya melainkan hubungan 

dialogis yang harmonis. Kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Hukum Islam 

menerima keefektifan hukum adat lokal dalam proses legislatifnya, sementara hukum 

adat menerima hukum Islam sebagai titik kulminasi dari hukum pribumi. Peran hukum 

adat menjadi penting karena mampu menjembatani hukum Islam dengan realitas 

sosial.27 Karena hukum adat sendiri di dalam masyarakat adalah hasil dari proses 

interaksi antar masyarakat. Interaksi itu berupa proses memberi dan menerima yang 

berlangsung di antara para anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Praktek-

praktek itu tumbuh dengan mempertimbangkan apa yang cocok dan yang enak 

(conveniency) bagi masyarakat atau perorangan itu sendiri. Yang jelas masyarakat 

memiliki kepentingan-kepentingan yang di antara mereka saling membutuhkan. 

Apabila kepentingan-kepentingan itu tercukupi dengan damai maka yang terjadi 

                                                             
25  Agus Moh. Najib. 2011. Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusianya 

Terhadap Pembentukan Hukum Nasional. Jakarta: Kementrian Agama RI. p. 192. 
26 A. Qodri Azizy. 2002. Eklektisisme Hukum Nasional;Kompetisi antara Hukum Islam dan 

Hukum Umum. Yogyakarta: Gama Media. 
27 Ratno lukito. 2001. Islamic Law and Adat Encounter; The Experience of Indonesia. Jakarta 

Selatan: Logos. p. 125. Ratno Lukito. 2008. Tradisi Hukum Indonesia.Yogyakarta: Teras. p. 62-68. 
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adalah pola yang tetap.28 Pola yang tetap inilah yang menjadi tujuan bersama antara 

hukum Islam dan hukum adat di dalam masyarakat.  

Di dalam tradisi masyarakat Osing, proses dialogis antara hukum Islam dengan 

hukum adat menghasilkan pola hubungan yang menarik. Beberapa tradisi yang ada 

menunjukan bahwa telah terjadi harmonisasi yang memberikan pola ketenangan di 

dalam masyarakat Osing. Clifford Geertz berpendapat bahwa agama bukan hanya 

memainkan peran bagi terwujudnya integritas tetapi juga memainkan peranan 

pemecah belah di dalam masyarakat. Geertz mengartikan agama sebagai sistem 

budaya yang tidak bisa terlepas dari simbol-simbol. Baginya agama merupakan sistem 

simbol untuk menentramkan hati dan menjadi penyemangat untuk bertahan hidup 

dengan formulasi dari persepsi-persepsi perasaan di dalam diri manusia yang 

kemudian diekspresikan dalam bentuk praktik-praktik yang nyata.  Praktek-praktek 

yang dilakukan oleh manusia kemudian tidak terlepas dari persoalan makna. Untuk 

membantuk memahami praktek-praktek keagamaan itu, Geertz memberikan model 

yang memiliki aspek ganda yakni model dari realitas (model of reality) dan model 

untuk realitas (model for reality). Geertz memberikan penegasan bahwa untuk 

memahami simbol-simbol agama perlu dua langkah yakni menganalisis sistem makna 

yang diperoleh dari praktek-praktek keagamaan dan menghubungkannya dengan 

kondisi sosio-kultural dan psikologis masyarakat setempat.29 Model dari realitas 

(model of reality) yang dimaknai sebagai adaptasi terhadap realitas dan model untuk 

realitas (model for reality) yang merupakan kelanjutan dimana agama memberikan 

konsep dan doktrin yang keduanya mampu membantu ritual-ritual di kalangan 

masyarakat Osing.30 Dari hal itu menghasilkan harmonisasi yang menyatukan semua 

elemen masyarakat Osing. Hasil harmonisasi itu menjadi keharusan untuk dipraktekan 

dan dilestarikan. Elemen-elemen itu saling melengkapi antara satu dengan yang 

                                                             
28 Satjipto Rahadjo,” Hukum Adat Dalam Studi Hukum dan Masyarakat”, dalam Panitia 

Penerbitan Buku, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin. Jakarta: 

UIP, 1976. p. 32. 
29 Tesis itu kemudian dijadikan dasar Geertz untuk membuat tipologi masyarakat yakni: abangan, 

santri dan priyayi. Clifford Geertz. 1970. The Religion of Java.London: The University of Chicago 

Press. 
30 Clifford Geertz. 1973. The Elementation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books. 

p. 93. 
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lainnya dalam mewujudkan kekompakan Masyarakat Osing. Di antara hasil 

harmonisasi itu adalah maskawin dan harta-harta yang sejenis,  ritual ngaturi, barong, 

ider bumi, surup, dan lontaran. Ritual-ritual yang dipraktekan oleh suku Osing erat 

kaitannya dengan peralihan baik berupa status maupun sebagai simbolitas kesetiaan 

dan kehormatan.  

Adat Osing, hukum Islam dan hukum positif adalah tiga entitas yang pengaruhnya 

saling tarik ulur. Tidak jarang ketiganya dipersepsikan hal yang berbeda. Adat 

diposisikan sebagai konteks dan hukum Islam dan hukum positif diposisikan sebagai 

teks. Independensi atau bahkan peran protagonis antara ketiganya sering terjadi. 

Padahal baik hukum adat ataupun hukum Islam keduanya memiliki satu kesamaan 

yakni tidak bisa terpisahkan dengan realitas yang terus berubah dan hukum positif 

sebagai penjamin adanya kepastian hukum. Realitas adalah masyarakat itu sendiri dan 

hukum apapun tanpa masyarakat hanyalah sebuah teks yang tidak berbicara. 

Masyarakatlah yang memahami, menafsirkan, mewacanakan dan mempraktikannya. 

Untuk itulah perlu harmonisasi ketiga entitas tersebut. Adat adalah realitas masyarakat 

yang menjadi bagian terpenting dalam hukum Islam. Hukum Islam sebagai pendatang 

perlu memahami dan mendialokan wacananya dengan konteks yang ada yakni adat. 

Sedangkan hukum positif berupaya memberikan upaya untuk adanya kepastian 

hukum. Sehingga penting dalam upaya itu untuk menjadikan entografi sebagai bagian 

dari hukum Islam sebagai upaya hukum Islam sebagai penyeimbang antara hukum 

adat dan hukum positif. 

 

 

 

 

 

III. Penutup 

Ritual-ritual yang dipraktekan suku Osing hasil dari tafsiran dari pergumulan antara 

dua tradisi yakni nilai-nilai keislaman dan sistem kepercayaan suku Osing. Tradisi 

yang terbentuk itu memberikan pengaruh kepada sistem nilai keislaman yang baru dan 

sistem kepercayaan yang dianut suku Osing. Tradisi keislaman yang terbentuk tidak 
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bisa dilepaskan dengan unsur kesenian yang saraf akan sistem kepercayaan yang 

dianut. Bagi suku Osing, entitas yang menjadi penyatuan dalam sistem kepercayaan. 

Semua tradisi yang dipraktekan tidak terlepas dari kesenian yang ditampilkan. 

Kesenian menjadi media untuk mendapatkan daya tarik masyarakat agar nilai-nilai 

yang dijadikan sistem tradisi dan kepercayaan dapat disampaikan dengan baik. Fungsi 

adat untuk pengantar kepada penyampaian nilai-nilai keislaman dan nilai keislaman 

sebagai titik kulminasi dari tradisi yang dipraktekan sesuai dengan kepercayaan yang 

diyakini. 

Kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Hukum Islam menerima 

keefektifan hukum adat osing dalam proses legislatifnya, sementara adat Osing 

menerima hukum Islam sebagai titik kulminasi dari hukum pribumi. Peran adat Osing 

menjadi penting karena mampu menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial. 

Karena adat Osing sendiri di dalam masyarakat adalah hasil dari proses interaksi antar 

masyarakat suku Osing. Interaksi itu berupa proses memberi dan menerima yang 

berlangsung di antara para anggota masyarakat suku Osing yang satu dengan yang 

lain. Praktek-praktek itu tumbuh dengan mempertimbangkan apa yang cocok dan yang 

enak (conveniency) bagi masyarakat atau perorangan itu sendiri. Yang jelas suku 

Osing memiliki kepentingan-kepentingan yang di antara mereka saling membutuhkan. 

Apabila kepentingan-kepentingan itu tercukupi dengan damai maka yang terjadi 

adalah pola yang tetap. Pola yang tetap inilah yang menjadi tujuan bersama antara 

hukum Islam dan adat Osing di dalam masyarakat.  

Kesenian yang sudah menjadi gaya hidup masyarakat suku Osing merupakan 

bagian yang tidak bisa ditolak oleh hukum Islam. Kesenian itu disadari sebagai bentuk 

ekspresi manusia yang tidak perlu disalahkan. Dengan kesenian justru masyarakat 

suku Osing merasakan kemaslahatan baik dari pemberdayaan, keamanan, 

kesejahteraan dan insfrastruktur. Kesenian dan kesakralan berpadu dengan ketauhidan 

dan kemaslahatan yang kemudian menghasilkan model budaya suku Osing yang bisa 

kita saksikan seperti sekarang ini. 
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