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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan yang berlimpa, salah 

satu kekayaan terbesar adalah kekayaan akan keberagaman suku bangsa dan 

kebudayaan. Beragam kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap suku bangsa 

merupakan gambaran nyata bahwa bangsa tersebut memiliki warna dan corak 

budaya yang kompleks dan turut mempengaruhi perjalanan perkembangan 

bangsa. Kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan pada 

masyarakat, karena budaya merupakan tradisi atau kebiasaan yang sudah melekat 

dan sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. 

Kebudayaan adalah ide berupa model-model pengetahuan yang dijadikan 

landasan atau acuan oleh seseorang anggota masyarakat melakukan aktivitas 

sosial, menciptakan materi kebudayaan alam unsur budaya inuversal yaitu agama, 

ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, bahasa dan komunitas, 

serta kesenian. (Rusmin Tumanggor, 2010 : 25). Namun demikian bukan berarti 

menjadikan kebudayaan dan nilai-nilai yang dikandungnya tidak akan tergerus. 

Arus teknologi informasi adalah salah satu celah yang dapat mempengaruhi 

bergesernya nilai-nilai budaya. 

Majunya teknologi di mana informasi apa saja bisa masuk dalam 

kehidupan masyarakat yang kemudian turut pula mempengaruhi 

tergesernya nilai nilai budaya Indonesia ini. Terutama para generasi muda 

bangsa. Banyak kita lihat disekeliling kita betapa muda mudi Indonesia.  

kebanyakan lebih suka terhadap budaya asing dibandingkan kebudayaan 

Indonesia sendiri.( Budaya Indenesia, http://indonesia-

liek.blogspot.com/2009/08/budaya-indonesia.html. (23 Agustus 2017) 
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Adat adalah bagian dari kebudayaan yang dapat menjadi  penjaga nilai-

nilai  kebudayaan gerusan zaman khususnya gerusan arah informasi, karena adat 

sarat dengan sistem nilai (moral) dan aturan (hukum). Adat-istiadat adalah bagian 

dari masyarakat yang tumbuh bersama masyarakat yang tumbuh bersamaan 

dengan kebudayaan. Sebagaimana yang diungkapkan E.B. Tylor bahwa adat 

istiadat adalah bagian dari kebudayaan, dimana kebudayaan adalah kompleks 

yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian,moral, hukum, adat-

istiadat dan lain dengan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.( Soerjono Soekanto , 2002 

: 172.) 

Kebudayaan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai satu-satunya sumber 

sistem nilai-nilai yang menjadi patokan baik dan buruknya sesuatu yang ada pada 

masyarakat, namun keadaan ini hanya berlaku di masa pra-Islam adat di wilayah 

itu setelah datangnya Islam, maka sumber nilai seharusnya didasarkan pada 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai islam 

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah yang berada di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman suku bangsa dan budaya adalah 

salah satu kekayaan yang ada di wilayah ini. Seperti salah satu daerah yang ada di 

Kabupaten Wakatobi yaitu pulau Wangi-wangi yang terdapat banyak kebudayaan 

lokal pada saat ini masih di lestarikan oleh masyarakat seperti halnya tradisi 

Bangka Mbule-mbule yang dijadilkan sebagai tradisi ritual masyarakat Mandati II. 

Tradisi Bangka Mbule-mbulemerupakan ritual tradisi maritim yang ada di 

kelurahan Mandati II yang dilakukan dengan cara membuat perahu kemudian 
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melarungkannya ke laut, tradisi ini sampai sekarang masih terpelihara dan di 

lestarikan oleh masyarakat Mandati II, yang memiliki unsur-unsur ritual seperti 

tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, alat-alat yang  digunakan dan 

keterlibatan orang-orang yang akan melaksanakan tradisi Bangka Mbule-mbule. 

Selain tradisi Bangka Mbule-mbule tradisi maritim yang ada pada masyarakat 

Wangi-wangi yaitu tradisi Kabo (penangkapan ikan). 

Tujuan dari prespektif kebudayaan, pelaksanaan tradisi Bangka Mbule-

mbule sejak zaman dulu yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi ini juga 

memilki makna yang sakral. Wangi-wangi khususnya di Kelurahan Mandati II 

serta dalam pelaksanaan tradisi Bangka Mbule-mbulemengalami tranformasi. 

Bangka Mbule-mbule merupakan suatu tradisi ritual masyarakat Mandati II yang 

telah menjadi bagian dari mingku (kelakuan) mereka. Keunikan tradisi Bangka 

Mbule-mbule ini adalah tradisi ini biasanaya dilaksanakan setiap limatahun sekali 

atau sewaktu-waktu dapat dilaksanakan setahun sekali. Serta tradisi ini dilakukan 

apa bila kampung mengalami suatu bencana seperti gagal panen, wabah peyakit, 

kekisruhan atau kestabilan daerah terganggu. (Ali Hadara 2015 : 5) 

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, 

sebab ajarannya bersumber dari penciptaan alam semesta yang lebih mengetahui 

keadaan yang seharusnya ada dalam kehidupan manusia. Namun demikian hal ini 

kurang di pahami oleh masyarakat muslim, dimana terkadang sistem nilai itu 

disamarkan kepada kebiasaan masyarakat tanpa ditimbang berdasarkan ajaran 

agama Islam, padahal Islam telah mengajarkan agar umat muslim menyadarkan  

sesuatu bedarsarkan agama Islam agar tidak salah dalam menjalani kehidupan 
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baik dalam hubungannya dengan sesama ciptaannya maupun hubungan dengan 

Pencipta. 

Seruan untuk menyadarkan segalah sesuatu berdasarkan agama Islam itu 

sebagaimana dijelaskan dalam Q,S Thaha/20:123-124. 

ٱه   فََمِن    بَِطاقَاَل  ُهٗدى  ن ِي  م ِ تِيَنَُّكم  يَأ  ا  فَإِمَّ  ۖ َعُدو   ٍض  ِلبَع  ُضُكم   بَع  ۖا  َجِميعََۢ َها  ِمن 
قَٰى     ٱتَّبَعَ  ِري فَإِنَّ لَهُ   ١٢٣ُهَداَي فَََل يَِضلُّ َوََل يَش  َرَض َعن ِذك    ۥَوَمن  أَع 

ُشُرهُ  َم  ۥَمِعيَشٗة َضنٗكا َونَح  َمةِ يَو  ِقيَٰ َمىٰ أَ  ٱل   ١٢٤  ع 
Terjemahnya: 

 
“Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, 

sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang 

kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu Barangsiapa yang mengikut 

petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan Barangsiapa 

berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguh, dia akan menjalani 

kehidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari 

kiamat dalam Keadaan buta". Kementerian Agama RI, 2012 : 445. 

 

Berdasarkan ayat di atas, sebagai umat muslim seharusnya segala sesuatu 

disadarkan bedasarkan petunjuk yang telah ditetapkan Allah Swt dan pentingnya 

Qur’an dan Hadis agar manusia tidak melakukan kesalahan dalam tidakannya baik 

dalam bermasyarakat maupun dalam hubungannya dengan Allah Swt.  

Salah satu Kelurahandi Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi 

yaitu Kelurahan Manati II, masih menggunakan tradisi Bangka Mbule-mbule 

khususnya dalam permasalahan ditengah-tengah masyarakat yang berhubuangan 

dengan tradisi ini dilaksanakan pada saat masyarakat yang berada di 

kelurahantersebut dihadapi dengan permasalahan-permasalahan seperti terjadinya 

musim kemarau yang berkepanjangan, banyaknya hama sehingga merugikan hasil 

produksi pertanian  masyarakat setempat, serta terjadi masalah-masalah sosial 

yang dapat menggagu keharmonisan dilingkungan masyarakat tersebut. Maka 
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sebagai hal-hal buruk terjadi dan mengganggu keharmonisan masyarakat di 

Kelurahan Mandati II dibawa pergi oleh Bangka Mbule-mubule (sampan yang 

dipulangkan) sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, tradisi Bangka Mbule-mbule menarik 

perhatian peneliti untuk mengetahui dan mengkaji dalam lagi tentang tradisi 

Bangka Mbule-mbule di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-wang 

Kabupaten Wakatobi dalam tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti 

merasa perlu mengangkat penelitian ini dengan judul Tradisi Bangka Mbule-

mbule di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-wangi Ditinjau Dari 

Hukum Islam. 

B. Fokus penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini di fokuskan pada: 

1. Latar belakang dilaksanakannya tradisi Bangka Mbule-mbule di 

Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-wangi. 

2. Proses adat Bangka Mbule-mbueldi Kelurahan Mandati Kecamatan 

Wangi-wangi. 

3. Tinjawan Hukum Islam terhaap tradisi Bangka Mbule-mbule di 

Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-wangi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  fokus penelitian di atas, dapat dirumusan permasalahan: 

1. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya tradisi Bangka Mbule-

mbule di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-wangi? 
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2. Bagaimana proses adat Bangka Mbule-mbule di Kelurahan Mandati II 

Kecamatan Wangi-wangi? 

3. Bagaimana tinjau hukum Islam terhadap tradisi Bangka Mbule-mbule di 

Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-wangi? 

D. Tujuan dan Manfaat Penilitian 

1. Tujuan Penilitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya tradisi Bangka 

Mbule-mbule di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-wangi. 

b. Untuk mengetahui proses adat Bangka Mbule-mbule di Kelurahan 

Mandati II Kecamatan Wangi-wangi. 

c. Untuk mengetahui tradisi Bangka Mbule-mbule di Kelurahan Mandati 

II Kecamatan Wangi-wangi di tinjau dari Hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 

a. Manfaat teori 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang 

tinjauwan hukum Islam terhadap tradisi Bangka Mbule-

mbulekhususnya tentang mengetahui tradisi Bangka Mbule-mbule di 

KelurahanMandati II Kecamatan Wangi-wangi di tinjau dari Hukum 

Islam. 

b. Manfaat praktis 
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1) Sebagai informasi tentang tradisi Bangka Mbule-mbule di 

KelurahanMandati II Kecamatan Wangi-wangi ditinjau dari Hukum 

Islam baikpenyebab dilaksanakannya Bangka Mbule-mbule maupun 

proses adatnya. 

2) Sebagai bahan acuan bagi para peneliti lain yang tertarik untuk 

mengadakan riset secara lebih mendalam tentang masalah serupa di 

masa yang akan datang sebagai penelitian lanjutan. 

3) Bagi penulis, peneliti ini berguna memperdalam pengetahuan 

tentang tradisi Bang Mbule-mbule dalam tinjau hukum Islam. 

E. Definisi Operasional 

Menghindari kesalahan pahaman terhadap permasalahan yang menjadi 

kajian penelitian ini, maka penulis beberapa kata yang dianggap perlu yaitu: 

Tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan 

lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwarisikan secara turun-

temurun termaksuk cara penyampain doktrin dan prakte tersebut. Muhaimin AG,  

2001 : 11). 

Tradisi  adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, 

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. 

Bangka Mbule-mbule adalah salah satu tradisi adat yang berada di Pulau 

Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi khususnya di Kelurahan Mandati II 

berhubungan denganupaya masyarakat baik sebagai pribadi maupun kelompok 

pada dasarnya, dalam beberapa peritiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 
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yaitu masyarakat dilanda penyakit, terjadi kegagalan panen, kondisi pemerintahan 

yang mulai tidak stabil dan lain-lain, dimana masyarakat meyakini bahwa 

kehidupan sosial masyarakat terganggu karena adanya gangguan  atau roh yang 

merasa terusik dengan kelakuan manusia sehingga dilakukanlah tradisi Bang 

Mbule-mbule. (Asyana Biru dan Ali Hanara 2016 : 32). 

Bangka Mbule-mbule berasal dari bahasa lokal, yakni bahasa Pulo atau 

bahasa Kepulauan Tukang besi atau bahasa Mbeda-mbeda atau saat ini dikenal 

dengan bahasa Wakatobi, Mbangka berarti “perahu, kata Mbule-mbule berarti 

“dipulangkan atau “dihanyutkan dan atau “dilarung ke laut. 

1. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan 

pada wahyu Allah Swt. Dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku 

mukallaf (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. 

Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran 

Islam, baik dalam penyebutannya sebagai syariat Islam ataupun Fiqh Islam.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang di maksud dari judul penelitian 

ini adalah kajian tentang adat kebiasaan masyarakat MandatiII di Kecamatan 

Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi dalam melakukan sesajian kepada roh-roh, 

penyakit, gagal panen atau yang meresakan masyarakat disebut Bangka Mbule-

mbule(kapal yang dipulangkan)yangberupa penyebab dilakukannya serta proses 

pelaksanaan ritualnya ditinjau menurutsudut pandang hukum Islam. 

 


