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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur 

seluruh aspek kehidupan manusia, Baik aqidah, ibadah, akhlak maupun 

mu’amalah. Sumber utama islam sebagai disiplin ilmu adalah Al-qur’an dan 

Hadits dari Rasulullah SAW. Dan pendapat para sahabat dan ulama. ( Kuat 

Ismanto, 2006, h. 45) Sebagai disiplin ilmu islam dalam konteks luas islam 

mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang pengetahuan dalam hal 

keislaman terdapat dalam sumber-sumber pokoknya serta bantuan dari pendapat 

para sahabat dan ulama/ilmuan muslim. 

Islam artinya penyerahan diri kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha 

Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Esa. Penyerahan itu diikuti dengan kepatuhan 

dan ketaatan untuk menerima dan melakukan perintahnya dan menjauhi segala 

larangannya. Tunduk pada aturan dan patuh kepada undang-undangnya yang 

diturunkana kepada manusia melalui hamba pilihanya (para rasul). ( Kaelani HD, 

2000, h. 30) 

Karena memang agama di sisi Allah SWT. Ialah penyerahan yang 

sesungguhnya kepada Allah SWT. Maka walaupunseseorang mengaku memeluk 

Agama islam kalau tidak mau mematuhi suruhan  dan larangannya berarti dia 

belum islam 
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Islam memang mempunyai arti (selamat, damai dan sentosa). Suatu agama 

yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasulnya. Allah juga menegaskan kepada 

siapa saja yang memeluk agama selain islam tidak akan diterima karena itu 

tentulah para nabi pembawa agama dan memeluk agama ini. Karena islam 

memang diperuntukkan untuk segenap manusia oleh karenanya islam mengatur 

manusia dari segala seginya, bukan semata mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhanya melaikan islam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan 

manusia dalam lingkungannya (Alam semesta) ( Moh, Ali Aziz, 2009, h. 44) 

Fenomena keagamaan terbentuk dari pengalaman keagamaan, baik individu 

maupun kelompok. Pengalama ini menyangkut perubahan pemahaman mereka 

tentang ajaran islam (kognitif), perubahan sikap mereka (efektif), dan perubahan 

perilaku mereka (konatif). 

Indonesia utamanya negara yang memiliki keberagaman, yang didalamnya 

terdapat berbagai macam Agama, Adat, Bahasa, Budaya, Etnis, Suku, Ras dan 

lain sebagainya, keberagaman diatas tidak lagi mejadi sesuatu yang baru untuk 

dipermasalahkan dalam berkehidupan dan bernegara mari kita menjadikan 

perbedaan sebagai warna dalam kehidupan sehari-hari karena Allah SWT telah 

menjabarkan tentang keberagaman, sebagaimana  yang terkandung dalam 

Firmannya  QS. Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:  

ِإن  ۚ◌ اْ ِلتَـَعاَرفـُوۤ ُشُعوبًا َوقـََبآئِلَ ُكمْ نـْثَ&َوَجَعْلنَٰ َوأُ مْن ذََكٍر  ُكمْ َخَلْقنَٰ اْلناُس ِإنا أَيـَها يَٰۤ 

اللَه َعِلِيٌم َخِبيـْرٌ  ن اِ ِعْنَد اللِه اَتْـَقاُكمْ  أْكَرَمُكمْ   
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Terjemahanya: 

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling 

mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 

Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Qur’an 49:13) 
 

Dalam ayat diatas Allah SWT menegaskan agar tidak ada lagi ummat yang 

saling menghina satu sama lain mengenai Nasab Keturunan, Kita menjadikan 

perbedaan ini sebagai Rahmat dari Allah serta bukti bahwa negara kita bukan 

hanya terkenal di dunia akan luas wilayahnya, namun kuat akan persatuanya. 

Suku asli wilayah daratan Sulawesi Tenggara adalah suku Tolaki dan 

Moronene. Suku asli Sulawesi Tenggara lainnya mendiami wilayah kepulauan, 

yaitu suku Muna, Buton dan sebagian suku Moronene (Firman A.D dan Sandra 

Safitri Hanan, 2015, h. 8). Budaya lokal di Sulawesi Tenggara yang masi 

dilestarikan merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada turunanya 

secara turun-temurun agar tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk 

penghargaan warisan terhadap leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, 

adat-istiadat dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan 

kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar di masyarakat menjadi sebuah 

kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai maknawi yang dimiliki suatu 

masyarakat tentang dunianya. Menurut Sabir (2006) Berkat kebudayaan warga 

suatu masyarakat dapat memandang lingkungan hidupnya sangat bermakna.  

Misalnya  pada masyarakat suku Tolaki di Desa Benua di kenal dengan 

Adat  Ritual Lulongganda, ritual lulongganda berasal dari dua suku kata yakni 

lulo dan ngganda. Lulo adalah tarian tradisional orang Tolaki dan ngganda berasal 
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dari kata kanda yakni sejenis alat musik tradisional seperti gendang/tempur. ritual  

ini cukup meriah dan menarik, dilaksankan oleh sekelompok masyarakat. Adat  

ini biasanya diadakan disaat masyarakat setelah melakukan panen (pasca panen) 

dan ketika hendak membuka lahan baru dalam artian untuk memulai penanaman 

baru. Dikatakan meriah karena selain berkaitan dengan Adat yang sudah 

berlangsung secara turun temurun selama sekian tahun. Juga karena merupakan 

ajang silaturahmi antar keluarga, sahabat dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah 

segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau 

sekarang 

Masyarakat tolaki khususnya yang berada di Desa Benua sebagian besar 

mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam/bertani, mayoritas masyarakat 

menanam padi. Mereka meyakini, bahwa tumbuh dan berhasilnya tanaman 

mereka (tanaman padi)  itu karena diadakanya Ritual Lulongganda, lewat ritual 

ini mereka selalu memanjatkan do’a kepada yang maha kuasa agar tanaman 

mereka tumbuh dengan baik, agar dijauhkan dari hama, tikus, burung-burung dan  

lain sebagainya itu berkat Roh Sanggoleo Mbae (Ratu padi). Dan lewat ritual 

lulongganda mereka bisa memprediksi baik buruknya tanaman mereka lima bulan 

yang akan datang . 

Ketika mereka akan melakukan ritual lulongganda mereka selalu 

memberikan kinaa ngganda/makanan gendang berupa sesajen. Masyarakat desa 

benua sangat mempercayai ritual lulongganda mereka selalu melestarikan 

peninggalan Adat dari nenek moyang mereka dalam hal ini ritual lulongganda dari 

generasi pertama (zaman Fir’aun) hingga saat ini. 
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Ritual lulongganda ini diadakan setahun sekali setiap Bulan September atau 

Oktober, puncak dari ritual ini adalah pada hari ke-4 sejak diturunkannya kanda 

dari rumah. Puncak ritual ini mulai pagi hari yang dimulai dengan ritual mosehe 

(upacara pensucian) kemudian dilanjutkan dengan berbagai kesenian dan olahraga. 

Penantian dan kerja keras untuk mendapatkan panen yang bagus dan melimpah 

ditutup dengan melakukan tarian penuh sukacita. Tradisi ritual lulongganda inilah 

yang sampai sekarang masih dipertahankan dan ditumbuh suburkan oleh 

masyarakat Desa Benua sehingga ada diantara mereka yang merasa berdosa 

apabila tidak mengindahkan atau melaksanakan adat  tersebut. 

Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma ataupun kebiasaan berupa 

tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berfikir yang kreatif 

secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan tradisi 

artinya sesuatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran dan 

sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang telah 

dilestarikan sebagai cerminan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan. 

Kemampuan masyarakat menciptakan dan memelihara budaya adalah bukti 

bahwa manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mampu membuktikan 

kemampuanya tersebut dalam mengekpos budayanya. Dalam masyarakat ada 

hukum adat yang mengatur adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang 

merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu 

serta sudah berakar dalam masyarakat. Hukum adat lebih dari sebagai pedoman 

untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib moral 

dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. 
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 Dalam pelaksanaan ritual lulongganda ini yang akan kami teliti bukan dari 

hasil panennya melaikan prosesi pelaksanaanya ada beberapa pelaksaan yang 

mesti kita amani dengan baik diantaranya pada pelaksaan tirual ini  masyarakat 

membuat sesajen untuk memberikan makanan kepada gendang yang akan dipukul 

oleh pemangku adat setempat, selain itu ada juga pelaksaan ritual Mosehe 

(upacara pensucian) ritual ini sunnguh menarik untuk dikaji apakah sesuai tidak 

dengan ajaran agama kita, mengapa ritual mosehe ini perlu kaji karea dalam 

proses pelaksanaanya mereka membaca sebuah mantra yang dilakukan oleh 

Pabitara (pembicara adat)  yang dimana dalam pelaksaan ini mereka mengundang 

roh dewi padi sekaligus memohon kepada Sanggoleo mbae (ratu padi) agar 

tanaman padi mereka kedepanya tumbuh dengan baik, jauh dari penyakit seperti 

hama,burung-burung, tikus, serta seluruh binatang yang dapat merusak tanaman 

sehingga mereka dapat melakukan panen dengan baik/berhasil, masyarakat desa 

benua sangat meyakini bahwa berhasilnya tanaman padi mereka merupakan hasil 

campur tangan dari Sanggoleo mbae (dewi padi), kemudian pada saat Mosehe 

(upara pensucian) sedang berlangsung mereka sudah bisa meramal tanaman padi 

mereka yang akan datang, pembuktianya adalah mereka menyiapkan siwole 

(mangko) yang terbuat dari daun sagu yang dianyam membentuk sebuah mangkok 

dan apabila dalam siwele (mangkok) terdapat semut hitam itu pertanda buruk 

artinya  tanaman mereka kedepanya akan rusak, begitu juga sebaliknya jika siwole 

(mangkok) tidak ada isinya (kosong) itu pertanda yang baik artinya tanaman 

mereka yang akan datang akan tumbuh dengan baik/berhasil, sehingga masyarakat 

Desa Benua sangat mempercayai ritual mosehe, sehigga ritual mosehe ini sampai 
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sekarang masi selalu dipertahankan, bahkan mereka sangat meyakini ketika 

mereka tidak melaksanakan ritual Lulongganda sekaligus mosehe berdampak 

pada dua permasalahan yang pertama: mereka merasa berdosa kepada leluhur 

karena tidak melaksanakan ritual ini kemudian yang ke dua: mereka meyakini 

tanaman padi mereka tidak akan berhasil/gagal panen,  namun ritual mosehe  ini 

masi diperdebatkan oleh banyak kalangan baik itu ustad, tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan tokoh adat dari suku tolaki. Yang diperdebatkan adalah mengenai 

proses pelaksanaanya, sehingga ini masi menjadi polemik dalam kehidupan 

bermasyarakat, ada  sebagian besar  masyarakat yang menyetujui dan ada pula 

beberapa masyarakat yang   tidak menyetujui pelaksaanya, apakah ritual mosehe 

ini masi tetap dipertahankan ataukah ritual ini dihilangkan. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ritual Lulongganda Pada 

Prosesi Pasca Panen di Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan” 
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1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara 

eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksakan observasi. Penelitian 

ini dilaksanakan di Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan melalui 

wawancara langsung kepada tokoh yang paling berpengaruh  di masyarakat 

tersebut  tentang penelitian yang akan diteliti  serta mengambil data-data lainnya 

yang dianggap perlu. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah proses adat Ritual Lulongganda pada prosesi pasca panen di 

Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Ritual Lulongganda 

pada prosesi pasca panen di Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan? 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses Adat Ritual lulongganda pada prosesi pasca panen 

di Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Adat Ritual 

Lulongganda pada prosesi pasca panen di Kecamatan Benua Kabupaten 

Konawe Selatan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas 

wawasan atau membendingkan antara Teori-teori yang dipelajari 

dibangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau 

masukan mengenai persfektif Hukum Islam pada Adat Ritual 

Lulongganda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti berharap agar penulisan ini dapat memberikan informasi baru 

yang bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan masalah Adat 

Ritual Lulongganda. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan juga 

sebagai bahan wacana bagi masyarakat luas bagi disetiap daerah dan 

khususnya pada daerah tempat penelitian agar mengetahui manfaat dari 

Adat Ritual Lulongganda dan dapat menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang Agama. 

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul 

skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam 
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judul ini secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah 

sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. 

1. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. 

Berupa aturan dan larangan bagi umat Muslim. Tujuannya adalah aturan yang di 

jalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat 

dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudharat atau keburukan yang 

tidak berguna bagi kehidupan. (Zaeni Asyhadie, 2018, h.273) 

2. Adat adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus 

menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan 

rasional. (Totok Jumantoro, 2005, h. 2) 

3. Ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan 

menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat tertentu 

dan memakai pakaian tertentu pula. (Imam Suprayogo, 2001, h.41) 

4. Menurut Nikarti, La Aso, dan Irianto Ibrahim, (2018) Lulongganda 

adalah sebuah ritual yang kerap dilaksanakan saat kegiatan acara monahu nda’u. 

Awalnya lulongganda merupakan ritual persembahan yang ditujukan untuk 

sanggoleo mbae (dewi padi), lulongganda berarti tari lulo yang memakai kanda 

(gendang) sebagai pengiringnya. 

 

 

 

 


