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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Sebuah tradisi mengenai pantangan menikah tentu akan menarik untuk 

dibahas jika melihat pada latar belakang kemunculananya hingga proses 

perkembangannya yang masih dijalankan dan dipertahankan hingga saat ini. Maka 

dari itu untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini,  pada bab 

ini peneliti akan melakukan analisis pada setiap proses yang dilalui oleh individu dan 

masyarakat mengenai konstruksi sosial pantangan menikah yang dijalankan oleh 

masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Ponorogo. Dalam menganalisa fenomena ini peneliti akan berpedoman  pada teori 

Peter L. Berger dan Luckman dengan dimulai dari mendeskripsikan temuan-temuan 

data di lapangan setelah itu lalu melakukan analisa dengan berpijak pada teori 

tersebut melalui tiga tahapan dialektika yang terjadi di dalam masyarakat. 

Dalam sub bab 5.1 peneliti disini akan menguraikan mengenai pantangan 

menikah yang memiliki posisi sebagai realitas objektif dalam masyarakat sehingga 

lebih ditekankan pada aspek munculnya sebuah pantangan sehingga dijadikan 

pengetahuan bersama dan dijalankan secara bersama-sama. Selanjutnya di sub bab 

5.2 peneliti akan menguraikan mengenai pemahaman masyarakat terkait pantangan 

menikah itu sendiri melihat dari sisi bagaimana individu memaknai dan menyerap 

sebuah pengetahuan yang ada terkait pantangan menikah tersebut. Terakhir di sub 

bab 5.3 peneliti akan menguraikan mengenai tindakan sosial individu tentang 
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pantangan menikah yang mengarahkan pada realitas itu sendiri. Lalu di bagian sub 

bab 5.4 peneliti menguraikan kemunculan pantangan baru yang berasal dari berbagai 

kejadian mistis yang terjadi. 

 

5.1 Pantangan Menikah Sebagai Realitas Objektif di Masyarakat Desa Golan 

dan Dusun Mirah  

 Pantangan menikah antara masyarakat Desa Golan dengan Dusun Mirah yang 

sudah berlangsung sekitar 700 tahun lamanya tentu memiliki asal usul atau cikal 

bakal atas kemunculannya. Dimulai dari adanya tokoh babad Desa Golan bernama Ki 

Hanggolono yang juga merupakan perwira Majapahit sekaligus tangan kanan dari Ki 

Ageng Kutu penguasa Kademangan Kutu (Surukubeng). Masyarakat mempercayai Ki 

Hanggolono sebagai seseorang yang memiliki kekuatan kesaktian ahli kanoragan 

sehingga begitu dihormati dan diagungkan bagi masyarakat Desa Golan khususnya. 

Hal ini ditunjukkan dengan setiap bulan suro diadakan kegiatan doa bersama yang 

dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Golan yang bertempat di area pemakaman Ki 

Hanggolono. Ki Hanggolono sendiri memiliki kepercayaan agama Budha dan 

memiliki satu orang anak laki-laki bernama Joko Lancur yang nantinya Joko Lancur 

akan menyukai seorang gadis dari Dusun Mirah bernama Siti Amirah yang 

merupakan anak dari Ki Ageng Mirah.  

Sosok Ki Ageng Mirah merupakan tokoh penyebar agama di daerah Mirah 

yang mana ajaran yang disebarkan adalah agama Islam. Ki Ageng Mirah juga sosok 

yang begitu dihormati dan diagungkan bagi masyarakat Dusun Mirah, hal ini 

dibuktikan dengan kegiatan doa bersama yang diikuti oleh seluruh penduduk Dusun 
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Mirah. Berbeda dengan Ki Hanggolono sosok Ki Ageng Mirah sendiri dianggap tidak 

memiliki kesaktian tertentu, namun selalu mengajarkan untuk menghindari kegiatan-

kegiatan yang bersifat menyembah berhala pada saat itu. Ki Hanggolono juga 

memiliki hubungan persaudaraan dengan Ki Ageng Mirah. 

 

Gambar 1. Gambar makam Ki Hanggolono 

Sumber : www.youtube.com 

 

 

Gambar 2. Gambar makam Ki Ageng Mirah 
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Sumber : taufiqtravelling.wordpress.com 

 

Pada akhirnya konflik pun muncul di antara kedua sosok penting tersebut 

dimulai dari Ki Hanggolono yang ingin memenuhi permintaan anaknya yaitu Joko 

Lancur untuk melamar anak dari Ki Ageng Mirah yaitu Siti Amirah. Namun, karena 

keduanya berbeda kepercayaan agama otomatis Ki Ageng Mirah tidak setuju pada 

saat itu. Hal tersebut membuat Ki Ageng Mirah bimbang yang mana jika ditolak ia 

sadar akan terjadi peperangan antara Golan dan Mirah. Untuk menghindari hal 

tersebut ia pun  membuat permintaan sulit yang harus dijalankan oleh Ki 

Hanggolono. Permintaannya yaitu pertama, Ki Hanggolono harus bisa mengaliri 

seluruh sawah orang Mirah dalam waktu semalam. Kedua, menyerahkan satu 

lumbung padi dan kedelai secara penuh tanpa digotong oleh manusia dalam artian 

lumbung padi dan kedelai tersebut harus bisa berjalan sendiri bagaimana pun caranya. 

Permintaan kedua ini juga sekaligus menjadi asal-usul terciptanya pantangan 

menanam dan menyimpan kedelai bagi warga Mirah serta pantangan membuat atap 

rumah dari jerami bagi warga Golan. Semua hal tersebut berhasil dilakukan kecuali 

permintaan kedua yang mana hal tersebut diduga sengaja digagalkan oleh Ki Ageng 

Mirah. 

Konflik pun dimulai dari kegagalan Ki Hanggolono tersebut yang merasa 

dipermalukan dan dipermainkan oleh Ki Ageng Mirah dengan ditambahnya sang 

anak Joko Lancur memutuskan bunuh diri dengan anak dari Ki Ageng Mirah yaitu 

Siti Amirah. Dari hal tersebutlah memicu kekecewaan besar Ki Hanggolono yang 
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membuat kemarahannya memuncak dengan diwujudkan sumpah dihadapan warga 

Golan dan warga Mirah saat itu. Sumpah pertama yang muncul saat itu yaitu warga 

Golan dilarang melakukan jejodohan dengan warga Mirah sampai keturunannya 

sekali pun. Setelah itu diucapkanlah sumpah kedua, yaitu dilarang membawa segala 

bentuk hasil sumber daya alam atau benda lain dari Desa Golan ke Dusun Mirah 

begitu sebaliknya. Sumpah ketiga, diikuti  dengan larangan warga Mirah untuk 

menanam atau menyimpan kedelai serta warga Golan dilarang membuat atap rumah 

dari jerami. Semua sumpah yang diucapkan oleh Ki Hanggolono tersebut dijadikan 

pantangan hingga saat ini, bagi individu yang melanggar diyakini akan terjadi 

malapetaka berupakan kejadian buruk yang akan menimpa individu tersebut.  

Sejauh ini hubungan pernikahan antara warga Desa Golan dan Dusun Mirah 

belum pernah terjadi secara sengaja. Dalam artian sudah ada dua kasus pasangan 

yang melanggar pantangan menikah ini secara tidak sengaja, di luar hal tersebut 

belum ada lagi yang melanggar pantangan menikah ini. Memang sampai saat ini 

kepercayaan masyarakat terhadap pantangan menikah masih kuat. Pelanggaran 

terhadap pantangan pernikahan menurut beberapa informan memang sudah ada 

pembuktian secara nyata kasusnya sendiri tidak tanggung-tanggung yaitu ada yang 

sampai berujung kematian dan gangguan kejiwaan. Dua hal tersebutlah yang 

dipercaya masyarakat kedua wilayah penelitian ini sebagai akibat atau dampak jika 

melanggar. Walau pun kasus tersebut terjadi secara tidak sengaja di mana mereka 

melakukan pernikahan di luar kawasan Desa Golan dan Dusun Mirah. Ditambah lagi 
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mereka yang sudah melanggar ini tidak mengetahui asal-usul keturunan masing-

masing sehingga terjadilah pernikahan yang melanggar pantangan menikah ini. 

Mengenai kasus pelanggaran pantangan menikah yang berujung kematian 

tidak terlalu bisa dijelaskan secara spesifik, karena informan yang mengetahui tentang 

kasus kematian ini tidak mengetahui secara jelas saat berlangsung kejadian tersebut 

ketika dikonfirmasi dengan informan lainnya juga kurang begitu mengetahui secara 

spesifik tentang kasus kematian akibat melanggar pantangan menikah ini. Namun 

mengenai kasus pelanggaran pantangan menikah yang berujung pada gangguan 

kejiwaan sudah menjadi pembicaraan umum bagi masyarakat Desa Golan dan Dusun 

Mirah. Kejadian tersebut terjadi sekitar 20 tahun yang lalu di mana pernikahan 

dilakukan di pulau Sumatera tepatnya di provinsi Lampung. Setelah beberapa tahun 

pernikahan berlangsung barulah pasangan tersebut mengetahui bahwa mereka 

merupakan keturunan warga Desa Golan dan Dusun Mirah. Namun, setelah 

mengetahui keturunan masing-masing mereka justru masih tetap melanjutkan 

hubungan pernikahan walau pun oleh masyarakat sekitar sudah diperingatkan untuk 

melakukan perceraian agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada akhirnya 

pasangan tersebut mengalami gangguan kejiwaan dan masyarakat meyakini hal 

tersebut adalah dampak dari melanggar pantangan menikah. Kejadian tersebut 

sekaligus memunculkan ketakutan sendiri pada masyarakat di kedua wilayah 

penelitian untuk melanggar pantangan menikah tersebut. 

“sebenarnya ada yang melanggar satu dua, itu pun melanggarnya gak sengaja. 

Mereka ketemunya di sumatera dan nikahnya disana juga tapi tidak tahu kalau 

keturunan sini dan Golan akhirnya saat mereka pulang tiba-tiba jadi gila 
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semua. ada juga yang sampai meniggal( Hasil wawancara dengan Dawam, 17 

Juli 2017, Pukul 09.20)” 

“enten tiang mriki pernah rabi kalihan tiang Golan niku edan malahan, niku 

mpun gadah yogo enten Sumatra mriko, dugi sakniki tasek gersang tasek 

sakniki edan, niku ketrunan mirah. Lemah e sampek mpun didol resik, yogo ne 

katah kok. Ken pisah nggeh mboten purun lho niku (Pernah ada orang sini 

menikah dengan orang Golan itu gila malahan, itu sudah punya anak di 

Sumatra sana, sampai sini masih sakit sampai sekarang masih gila, itu 

keturuan mirah, tanahnya saya sampai dijual bersih, anaknya juga banyak kok, 

suruh pisah ya tidak maul ho itu). (Hasil wawancara dengan Painem, 27 Juli 

2017, pukul 18.30)” 

 

Kejadian kematian dan gangguan kejiwaan tersebut dipercaya masyarakat 

Desa Golan dan Dusun Mirah sebagai dampak dari melanggar pantangan menikah 

ini. Walau pun kejadian tersebut terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, ingatan akan 

kejadian tersebut masih tertanam dalam pikiran masyarakat karena hal tersebut 

merupakan awal mula individu melanggar pantangan menikah ini. Setelah ada 

kejadian kematian dan gangguan kejiwaan membuat masyarakat semakin kuat 

memegang teguh pantangan menikah ini. Mereka meyakini apa yang diucapkan oleh 

tokoh babad Desa Golan, yaitu Ki Hanggolono akan menjadi kenyataan di mana akan 

terjadi malapetaka bahaya bagi individu yang melanggar pantangan larangan menikah 

tersebut.  

Ketika sebuah sumpah yang diucapkan oleh seorang individu yaitu Ki 

Hanggolono menjadi sebuah pantangan yang dipercaya dan juga dijalankan hingga 

saat ini. Sehingga membuat pantangan menikah dan tiga pantangan lain yang ada di 

dalamnya memiliki posisi yang objektif di masyarakat Desa Golan dan juga Dusun 

Mirah. Pada proses perpindahan realitas subjektif menjadi realitas objeketif ini, 
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Berger menyebutnya dengan istilah objekivasi yaitu di mana  digunakannya produk-

produk aktivitas dalam sebuah interaksi sosial dengan intersubjektif yang 

dilembagakan atau telah mengalami proses intitusional (Berger, 1991:4-5).  

Dalam objektivasi ditandai dengan adanya proses intusionalisasi atau 

kesepakatan bersama di dalam masyarakat. Sejak awal sejarah terbentuknya Desa 

Golan dan Dusun Mirah ini sebenarnya sudah ada proses objektivasi. Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya di mana individu yang memunculkan ide pantangan 

menikah, yaitu tokoh babad Desa dari Desa Golan yang bernama Ki Hanggolono 

yang mana saat itu diucapkanlah sebuah sumpah. Sesaat setelah pengucapan sumpah 

tersebut terjadilah kesepakatan bersama di mana kedua wilayah ini akhirnya 

mengikuti perkataan atau sumpah yang diucapkan Ki Hanggolono hingga saat ini. 

Dari sini bisa dilihat bahwa seorang individu yaitu Ki Hanggolono sanggup 

mempengaruhi dua kelompok masyarakat. Dimilikinya kekuatan ahli kanoragan dan 

berperan dalam bagian dari babad Desa Golan membuat seorang Ki Hanggolono 

begitu dipatuhi segala ucapannya, yang mana  segala ucapannya diyakini masyarakat 

memiliki sebuah kebenaran. Individu dan masyarakat menurut Berger merupakan dua 

hal yang memiliki dialektik. Dua hal tersebut bisa mempengaruhi satu sama lain yaitu 

individu mempengaruhi masyarakat dan masyarakat juga mampu untuk 

mempengaruhi individu. Sehingga membuat posisi pantangan menikah ini memiliki 

posisi sebagai realitas objektif dengan dijalankannya pantangan ini secara bersama 

serta disepakati bersama antara penduduk Desa Golan dan Dusun Mirah. 
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Setelah pantangan menikah serta ketiga pantangan lainnya dijalankan oleh 

masyarakat di masa lampau yang masih juga dijalankan masyarakat di masa kini 

sehingga terjadilah proses pewarisan lintas generasi di sini. Berger mengatakan dalam 

proses pewarisan tersebut terjadi apa yang disebut dengan legitimasi. Berger 

mengartikan legitimasi sebagai sebuah proses dalam membenarkan serta menjelaskan 

makna-makna objektif yang ada sehingga individu yang tidak terlibat dalam proses 

awal pembentukan makna objektif tersebut bersedia menerimanya sebagai sesuatu 

yang bermakna (Samuel, 2012). Sehingga di sinilah nantinya makna-makna objektif 

dari pantangan menikah tersebut bisa dipertahankan dalam masyarakat. Proses 

legitimasi ini dijalankan lewat sebuah sosialiasi di mana pihak yang menjalankannya 

adalah masyarakat itu sendiri. Mengenai proses sosialiasi akan lebih dijelaskan pada 

sub bab selanjutnya. 

Proses suatu pengalaman individu tentang pantangan menikah ini bisa 

dijadikan ingatan bersama yang objektif karena dikomunikasikan lewat simbol-

simbol terutama melalui bahasa, yaitu saat individu di dalam lingkungan kelompok 

Desa Golan dan Dusun Mirah sedang berinteraksi satu sama lain mengenai 

pengalaman pribadinya terkait pantangan menikah ini. Hal ini cukup wajar mengingat 

sering sekali terjadi kejadian mistis dan masyarakat menghubungkan kejadian mistis 

tersebut dengan pantangan yang ada. Pengalaman bersama ini sifatnya lebih objektif 

yang pembentukannya tidak melulu dari keseluruhan pengalaman individual 

melainkan hanya beberapa atau sebagian saja. Artinya hanya pengalaman individu 
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yang mampu bertahan dan mengendap dalam ingatan bersama saja yang dijadikan 

pengalaman bersama.  

Pengalaman bersama yang awal mulanya dari beberapa pengalaman yang 

bersifat individual akan berangsur-angsur berhasil mendapatkan kedudukan yang 

objektif dan menjadi patokan berperilaku bagi masyarakat bahkan bagi indivdu yang 

tidak mengetahui sama sekali asal pengalaman bersama tersebut. Hal ini terlihat dari 

keterangan para informan yang beberapa di antaranya belum pernah mengalami atau 

melihat secara langsung akan dampak pantangan menikah ini dan mempercayainya 

lewat sebuah cerita saat sedang berkumpul bersama warga lainnya. 

Dari proses pengalaman bersama ini maka memunculkan tindakan bersama 

yang disepakatai dan dijalankan bersama pula. Seperti tindakan yang dilakukan oleh 

mayoritas masyarakat Desa Golan dengan Dusun Mirah di mana mayoritas 

masyarakat jarang ada yang memiliki hubungan sosial antar warga di kedua wilayah 

penelitian tersebut. Selain itu yang paling terlihat adalah saat diadakannya 

musyawarah tingkat kecamatan di Dusun Mirah mengenai Masjid Tiban. Dalam 

musyawarah tingkat kecamatan tersebut mengundang warga Desa Golan dan Dusun 

Mirah. Karena diadakan di Dusun Mirah dan mengudang warga Desa Golan saat itu 

seluruh perwakilan musyawarah dari Desa Golan sepakat untuk tidak menghadiri 

musywarah tingkat Kecamatan tersebut. Hal ini didasarkan agar kegiatan 

musyawarah tersebut tidak mengalami kegagalan atau menghindari sesuatu yang 

tidak diinginkan. Pihak Kecamatan pun sudah mengerti dan menganggap hal tersebut 

wajar jika warga Golan tidak menghadiri musyawarah tingkat Kecamatan tersebut. 
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kan ndisek pernah enek masjid tiban mirah, kan pas pertemuan musyawarah sak 

kecamatan ngono kui sing ra melok kur Golan tok pertemuan ng masjid kui ya, yo 

diundang tapi kan ora wani, engko acara ne wedine malah gagal no (kan dulu pernah 

ada masjid Tiban Mirah, kan pas pertemuan musyawarah se Kecamatan gitu itu yang 

tidak ikut Cuma Golan saja pertemuan di masjid itu, ya diundang tapi tidak berani 

datang). (Hasil wawancara dengan Soimun, 27 Juli 2017, pukul 19.45)” 

 

Dalam perkembangannya pantangan menikah juga sudah menjadi bagian dari 

sebuah norma dalam masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah. Secara umum norma 

dalam masyarakat digunakan agar hubungan antar manusia dalam suatu tatanan 

masyarakat bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Norma-norma yang terdapat 

dalam masyarakat memiliki sifat mengikat yang berbeda-beda. Kekuatan norma 

dalam masyarakat sendiri ada yang kuat, sedang dan lemah daya ikatnya. Untuk 

mengetahui kekuatan mengikat dari sebuah norma, maka terdapat 4 hal tingkatan 

kekuatan norma itu sendiri. Empat hal tersebut yaitu cara (usage), kebiasaan 

(folkways), tata kelakuan (mores) dan adat-istiadat (custom). Tingkatan yang paling 

kuat dalam sebuah norma dari empat hal tersebut adalah adat-istiadat (custom). 

    Pantangan menikah sendiri masuk ke dalam kategori tingkatan norma yang 

paling kuat yaitu adat-istiadat (custom). Hal ini karena pantangan menikah yang 

sudah berusia selama berabad-abad ini sudah menjadi suatu kebiasaan dalam 

masyarakat serta memberikan batasan-batasan dalam perilaku individu sehingga 

menjadikannya sebuah adat-istiadat. Lebih lanjut terdapat sanksi secara langsung bagi 

masyarakat yang melanggar pantangan menikah ini yaitu masyarakat sekitar tidak 

akan menghadiri acara pernikahan tersebut serta tidak akan membantu selama proses 
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pernikahan berlangsung jika terjadi pernikahan antara warga Desa Golan dengan 

Dusun Mirah. Dari pemaparan tersebut yang menjadikan alasan bahwa pantangan 

menikah ini memiliki posisi mengikat yang cukup kuat dalam masyarakat Desa 

Golan dan Dusun Mirah 

Bisa dikatakan pula pantangan yang ada tersebut merupakan bagian dari 

tradisi karena sudah terjadi dan dilakukan oleh masyarakat dalam waktu yang lama. 

Tradisi sebagai hasil dari pengalaman individual di zaman dulu yang 

dikomunikasikan oleh  individu lain dan saat ini memperoleh kududukan yang 

objektif serta menjadi panduan dalam beperilaku. Selain itu tradisi merupakan 

akumulasi pengalaman bersama dengan pengalaman bersama lain yang pernah ada 

sebelumnya (Samuel, 2012).  Pantangan yang sudah ada berabad-abad ini benar-

benar dilakukan oleh masyarakat di zaman dulu yang hidup di era Majapahit hingga 

saat ini. Pantangan yang dimunculkan oleh tokoh babad Desa Golan Ki Hanggolono 

ini sudah memiliki kedudukan yang objektif dan mampu menjadi panduan 

berperilaku masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah. Sampai saat ini proses 

instisionalisasi atau pelembagaan dari pantangan larangan menikah ini masih berjalan 

sebagaimana mestinya begitu juga ketiga pantangan lainnya 

5.2 Pemahaman Masyarakat tentang Pantangan Menikah 

Dalam memahami terkait fenomena pantangan menikah setiap individu 

tentunya memiliki pemahaman yang berbeda-beda atau bisa juga sama. Karena proses 

masuknya sebuah pengetahuan akan pantangan ini sudah berlangsung lama di mana 

berlangsung sejak era Majapahit hingga saat ini. Maka dalam perkembangannya bisa 
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terjadi suatu perubahan-perubahan tertentu akan pemaknaan terkait pantangan 

menikah ini. Dalam mengatasi terjadinya perubahan akan pemaknaan pantangan ini 

biasanya masyarakat melakukan penguatan terkait sebuah pantangan yang ada. 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya membagikan sebuah pengetahuan pantangan 

menikah dan ketiga pantangan lainnya, dilandaskan untuk menghindari dampak dari 

pantangan yang diyakini masyarakat berupa kematian dan gangguan kejiwaan seperti 

di mana sudah dijelaskan sebelumnya. 

Dalam teori kontruksi sosial yang diungkapkan Berger di mana sosialisasi 

sangat diperlukan agar proses objektivasi tidak mengalami suatu perubahan. Hal ini 

tentu sejalan dengan fenomena pantangan  menikah ini yang  memerlukan sosialisasi 

baik itu sosialisi primer maupun sosialisasi sekunder. Masyarakat di kedua wilayah 

penelitian pun memiliki kesadaran masing-masing tekait pantangan menikah ini 

karena dampaknya yang diyakini begitu mengerikan. Sehingga agar pantangan 

menikah serta ketiga pantangan lainnya ini tidak dilanggar oleh masyarakat di kedua 

wilayah penelitian maka dijalankanlah sosialisasi.  

Mengenai proses sosialisasi sebenarnya sudah dilaksanakan oleh warga Desa 

Golan dan Dusun Mirah. Sosialisasi di sini menjadi penting karena merupakan bagian 

dari penguatan sebuah eksistensi dari pantangan menikah ini sendiri. Tanpa 

dijalankanya sebuah sosialisasi kemungkinan besar sebuah tradisi pantangan menikah 

ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dijelaskan bahwa berbagai 

macam bentuk objektivasi akan bisa mengalami suatu  perubahan makna dari waktu 

ke waktu, maka dari itu dijalankanlah sosialisasi dengan tujuan untuk mendidik 
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generasi baru agar bisa memahami pantangan yang ada dalam masyarakat atau dalam 

penelitian ini yaitu mengenai norma terkait pantangan menikah.  

Sosialisasi sendiri memiliki dua jenis yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi 

sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang dialami manusia sejak lahir 

hingga berada di masyarakat atau bisa juga diartikan penanaman sikap-sikap umum di 

masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi yang dialami 

individu yang telah mengalami sosialisasi primer atau bisa diartikan penanam sifat-

sifat khusus di sektor masyarakat tertentu. Sosialisasi primer dan sekunder di Desa 

Golan maupun Dusun Mirah terjadi dalam lingkup keluarga di mana kebanyakan 

orangtua baik di Dusun Mirah maupun Desa Golan sudah menanamkan dan 

mengarahkan anaknya sejak kecil hingga dewasa terkait adanya pantangan tersebut. 

Hampir kesemua informan sudah menanamkan dan mengarah anak-anak mereka 

sejak kecil. Walaupun pertama kali mengenal ajaran pantangan ini dari faktor 

keluarga, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan 

individu terkait pantangan yang ada.  

Dalam mengantisipasi terjadinya hubungan pernikahan antara penduduk Desa 

Golan dengan Dusun Mirah, kebanyakan informan sudah mengarahkan anaknya agar 

tidak memiliki hubungan khusus lawan jenis antara warga Golan dan Mirah. Bukan 

hanya dalam lingkup keluarga saat di lingkungan masyarakat pun juga ditamkan agar 

pemuda pemudi baik itu di Dusun Mirah maupun Desa Golan tidak melakukan 

pernikahan satu sama lain. Mereka para warga di kedua wilayah penelitian ini 

percaya bahwa sudah ditakdirkan untuk tidak dapat bersatu satu sama lain. 
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Sebagaimana yang dialami oleh mayoritas informan peneliti salah satunya 

Pak Dawam di mana beliau pertama kali mengenal adanya pantangan menikah ini 

karena sejak kecil sudah diajarkan di lingkungan keluarganya baik itu oleh orang tua 

dan juga oleh nenek beliau. Namun, dari beberapa penuturan dikatakan bahwa tidak 

adanya suatu kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap pantangan menikah ini. 

Sehingga masing-masing individu memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya 

terkait akan mempercayai dan menjalankan pantangan yang ada tersebut atau tidak.   

Sedikit berbeda dari penuturan mayoritas informan peneliti di mana ada salah 

satu informan peneliti yang memiliki inisiatif sendiri mencari cerita sejarah 

pantangan ini dengan menemui pakar-pakar sejarah sebelumnya dengan tujuan 

menguatkan pengetahuan akan pantangan yang ada tersebut. Informan tersebut yaitu 

Pak Sutrisno Hadi yang saat ini menjadi pakar sejarah Dusun Mirah. Dalam 

sosialisasi primer walaupun saat penanamnya orang tua memiliki peran penting untuk 

membangun pengetahuan individu terkait pantangan menikah. Namun, saat 

memasuki ranah usia dewasa Pak Sutrisno Hadi justru berkeliling ke beberapa daerah 

untuk mengetahui asal usul pantangan menikah tersebut secara lebih jelas. Seperti 

yang diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut ini 

“lek kulo niki kan krono anak e wong mirah asli , dan wektu niku kulo pengen 

lek miturut kulo rungok-rungokne, gampangane cerito, sejarah sak 

pitunggalane niku pertama kali kok neng mirah, gek mbah mirah niku sopo, 

terus kulo kepngin ngerti nek ora enek sing peduli mbesok e piye, akhir e kulo 

kan berusaha,. Kulo niki madosi sejarah niku nggeh tiang-tiang kang sepuh 

niku termasuk wonten tiang magetan. Tapi sejarah e sing diceritakno niku 

mek setengah-setengah. Bagi kulo kok ngerti niku nggeh niku usahane niku 

(kalau saya itu kan karena anak orang mirah asli, dan saat itu saya ingin ikut 

mendengarkan cerita,sejarah dan sejenisnya itu pertama kali kok di mirah. 
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Terus mbah mirah itu siapa, terus saya ingin tau jika tidak ada yang peduli 

besok gimana, akhirnya saya berusaha, saya cari sejarah itu ke orang-orang 

yang sudah tua termasuk dari orang magetan, tapi sejarah yang diceritakan itu 

setengah-setengah, bagi saya kok tau gitu ya itu usaha nya). (Hasil wawancara 

dengan Sutrisno, 17 juli 2017, pukul 10.35)”  

 

Sifat ingin tahu yang tinggi oleh Pak Sutrisno Hadi atas dasar semua bukti 

sejarah peninggalan Kabupaten Ponorogo beberapa diantaranya berada di Dusun 

Mirah. Hal tersebut yang membuat Pak Tris ingin tahu lebih dalam lagi siapa sosok 

Ki Ageng Mirah yang dikisahkan oleh sebuah cerita rakyat tersebut. Bahkan sampai 

pada mencari pakar sejarah di wilayah kabupaten lain, demi keingintahuannya 

tentang sejarah pantangan tersebut dan sosok Ki ageng Mirah. Dari sini bisa dilihat 

bahwa sosok Ki Ageng Mirah begitu diagungkan karena pengaruhnya yang kuat 

dalam menyebarkan agama islam zaman dulu. Selain itu dengan adanya bukti sejarah 

berupa benda fisik seperti masjid Ki Ageng Mirah membuat individu-individu 

memiliki keyakinan yang kuat akan keberadaan Ki Ageng Mirah di zaman dahulu. 
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Gambar 3. Gambar Masjid Ki Ageng Mirah 

Sumber : www.youtube.com 

Masjid Ki Ageng mirah memang merupakan salah satu peninggalan sejarah 

yang dimiliki oleh Dusun Mirah. Masjid ini konon kabarnya juga diyakini sebagai 

masjid pertama yang ada di Kabupaten Ponorogo. Gambar tersebut di atas merupakan 

gambar masjid saat ini yang sudah melalui beberapa renovasi, sehingga sudah bukan 

merupakan bangunan yang mirip dengan saat pertama kali dibangun. Berbagai 

kegiatan keagamaan islam di Dusun Mirah terpusat pada masjid tersebut. Dengan 

berdirinya masjid ini semakin menguatkan masyarakat bahwa sosok Ki Ageng Mirah 

sebagai tokoh penyebar agama di zaman dahulu benar adanya dan begitu diagungkan 

serta dihormati  

Selanjutnya, hampir Sama dengan Pak Sutrisno Hadi informan peneliti yaitu 

Pak Suroto dan Pak Soimun saat beranjak dewasa juga memiliki rasa ingin tahu yang 
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tinggi. Sehingga membuat kedua informan peneliti tersebut bertanya-tanya dengan 

tetangga sekitar saat sedang berkumpul terkait pantangan menikah. Dalam 

lingkungan masyarakat sendiri baik itu Di Desa Golan dan Dusun Mirah saat sesama 

warga saling berkumpul satu sama lain di situlah terjadi penguatan pantangan 

menikah dalam ranah sosialisasi sekunder. Ajakan dari beberapa sesepuh Desa agar 

masyarakatnya tidak melanggar pantangan ini sering ditanamkan saat sedang 

mengadakan perkumpulan. 

Terkait kepercayaan terhadap pantangan yang ada, kebanyakan informan 

menyatakan bahwa mereka mempercayai akan kebenaran dari pantangan yang ada di 

wilayahnya. Terdapat beberapa kesamaan di sini terkait alasan mereka mempercayai 

pantangan menikah ini yaitu didasarkan karena telah melihat, mendengar atau 

mengalami sendiri suatu kejadian mistis yang dipercaya memiliki keterkaitan akan 

dampak pantangan yang ada tersebut. Kejadian mistis yang dimaksud disini seperti 

air yang tidak pernah mendidih, lampu yang tiba-tiba meledak, nasi yang tidak pernah 

matang saat kedua warga dari Desa Golan dan Mirah berkumpul. Mereka pun 

mengaitkan kejadian tersebut memiliki keterhubungan dengan kebenaran dari 

pantangan menikah ini. 

Seperti penuturan beberapa informan yang hampir sama yaitu Pak Soiumun, 

Pak Sujari, Pak Dawam, Pak Suroto serta Bu Sumiati yang mempercayai kebenaran 

pantangan karena mengalami berbagai kejadian mistis yang sering terjadi di 

daerahnya. Bahkan Pak Suroto yang tidak pernah mengalami atau melihat kejadian 

mistis tersebut secara langsung dan hanya mendengar lewat cerita dari tetangganya 
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pun ikut mempercayainya. Sebuah pengetahuan pantangan menikah akan 

diperbincangkan secara terus menerus di dalam masyarakat secara berulang-ulang 

sehingga proses penyebaran pengetahuan pantangan menikah ini berjalan dengan 

sendirinya. Hal yang mendasari pengetahuan pantangan menikah tersebut 

diperbincangkan secara berulang-ulang karena adanya kejadian-kejadian yang 

berhubungan dengan pembuktian pantangan larangan menikah tersebut. Kejadian-

kejadian tersebut berjalan hingga saat ini sehingga akan terus diperbincangkan baik 

dalam lingkup Desa Golan dan Dusun Mirah maupun lingkup diluarnya yaitu 

kawasan kabupaten Ponorogo sendiri. 

 Lain lagi dengaan salah satu informan peneliti yang juga sebagai pakar 

sejarah di Desa Golan  mengungkapkan bahwa dasar kepercayaannya bukan hanya 

dari kejadian-kejadian mistis yang terjadi tapi dari membaca buku sejarah. Informan 

peneliti tersebut yaitu bernama Pak Mesemun yang mengatakan dasar 

kepercayaannya mempercayai pantangan tersebut karena membaca buku peninggalan 

sejarah dari sesepuhnya. Walaupun buku tersebut tidak membahas pantangan 

menikah ini secara khusus, akan tetapi tetap dijadikan landasan bagi Pak Mesemun 

untuk mempercayai pantangan larangan menikah ini.  

Peninggalan sejarah seperti buku sejarah dan wujud benda fisik lainnya 

memang seakan-akan bisa membuat individu terpengaruh dan mempercayai suatu 

hal. Sifat benda tersebut yang terkesan kuno dianggap sebagai bukti atas sebuah 

kebenaran suatu hal termasuk pantangan larangan menikah ini. Walaupun 

kepercayaan yang muncul masih diperkuat dan didukung oleh berbagai kejadian 
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mistis. Ditambah dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan terus mempelajari buku 

sejarah inilah yang membuat Pak Mesemun dijadikan pakar sejarah Desa Golan. 

Pakar sejarah dari Dusun Mirah yaitu Pak Sutrisno sedikit memiliki 

pandangan yang berbeda terkait memahami dan mempercayai pantangan larangan 

menikah ini. Pak Sutrisno menganggap bahwa ia percaya karena tokoh babad Desa 

terdahulu yaitu Ki Hanggolono dan Ki Ageng Mirah dianggap memiliki kesaktian 

dalam mengutarakan sesuatu. Sehingga apa yang diucapkan oleh orang zaman dahulu 

dianggap memiliki kesaktian dan tidak sembarangan. Pak Sutrisno juga memilih 

untuk tidak terlalu fanatik terhadap pantangan yang ada tersebut dengan lebih 

memilih bersifat netral. Hal ini karena beliau sendiri saat ini masih ambigu antara 

percaya atau tidak terkait kebenaran pantangan ini. 

“nek secara pribadi kulo nggeh ngaten, lek coro mbah mirah kalihan mbah 

hanggolono niku kan tergolong tiang riyen, tiang riyen niku umpomo banter e 

tirakat wani melek wani luwe, berarti lek semisal wong ngoten niku ngomong 

mboten ngomong sing sembarang istilah e wonten tenaga ne. lek kulo 

piambak nggeh ngoten niku ora kegolong fanatic tapi nggeh mboten 

nyepelekne. Lek semisal kulo niki percoyo nggeh asline kulo kalihan tiang 

Golan nggeh penak-penak mawon kok. Coro kumpul nggeh mboten nopo-

nopo. ( kalau secara pribadi saya ya gini, kan mbah mirah sama mbah 

hanggolono itu tergolong orang zaman dahulu, orang dulu itu semisal tirakat 

berani lapar sama gak tidur, berrarti lek semisal orang seperti itu kalau bicara 

gak sembarangan istilahnya ada tenaganya, kalau saya sendiri ya seperti itu 

tidak tergolong orang fanatik tapi ya tidak menyepelekan tapi semisal saya ini 

percaya ya aslinya saya sama orang Golan ya enak-enak aja , kalau ngumpul 

ya gak kenapa-kenapa). (Hasil wawancara dengan Sutrisno, 17 Juli 2017, 

pukul 10.35)” 

 

Terlihat dari kutipan wawancara di atas bahkan Pak Sutrisno Hadi sering 

berkumpul dengan beberapa warga Desa Golan dan belum sekalipun mengalami 
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kejadian mistis seperti yang diceritakan oleh masyarakat di wilayahnya. Hal ini yang 

membuat Pak Sutrisno Hadi sedikit meragukan kebenaran dari pantangan yang ada. 

Namun, karena tidak ingin menyepelekan pantangan yang ada membuat beliau tetap 

menjalankan berbagai pantangan yang ada di wilayahnya  

Informan lainnya yaitu Bu Painem memiliki pendapat yang hampir sama 

dengan Pak Sutrisno di mana kepercayaan akan pantangan yang ada karena sudah 

perintah dari orang zaman dahulu yang harus dipatuhi dan dijalankan. Bu Painem 

sangat menghormati perintah dari sesepuhnya  hal tersebut juga didukung dengan 

berbagai kejadian mistis yang terjadi. Sehingga tanpa pernah mempertanyakan sedikit 

pun mengenai kebenaran dari pantangan menikah dan ketiga pantangan lainnya.  Bu 

painem lebih memilih menjalankan pantangan yang ada dengan sebagaimana 

mestinya. Penanaman akan pantangan pun juga diberikan kepada anaknya dengan 

harapan agar tidak mengalami suatu kejadian yang tidak diinginkan. 

Proses pemahaman dan penyerapan akan sebuah pengetahuan ini disebut 

dengan istilah internalisasi di mana internalisasi merupakan sebuah proses 

penyerapan dunia yang sudah terobjektifasi ke dalam kesadaran masing-masing 

individu sehingga struktur yang sudah ada di dunia ini akan menentukan struktur 

subjektif kesadaran itu sendiri. Hal ini berarti bahwa individu-individu sebagai bagian 

dari realitas subjektif sedang melakukan penafsiran akan realitas objektif yang 

dialaminya. Berbagai macam bentuk objektivasi akan bisa mengalami suatu  

perubahan makna dari waktu kewaktu. Pengetahuan akan pantangan menikah di mana 

pada sub bab sebelumnya dijelaskan sudah memiliki posisi objektif di masyarakat 
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akan masuk ke dalam kesadaran masing-masing individu. Sehingga dari hal tersebut 

pantangan menikah dijadikan sebagai sebuah stok pengetahuan oleh individu saat 

melakukan tindakan sosialnya.    

Pantangan pernikahan dan ketiga pantangan lainnya menjadi bagian dari stok 

pengetahuan sosial bagi masing-masing individu. Hal ini berdasarkan dari ciri-ciri 

stok pengetahuan itu sendiri. Ciri-ciri tersebut yaitu stok pengetahuan diterima begitu 

saja, stok pengetahuan bersifat terstruktur atau keberlakuannya disuatu tempat tidak 

sama dengan tempat lain, lalu terakhir stok pengetahuan sebagian individu 

merupakan pengetahuan umum (Samuel,2012). Masyarakat dari dulu hingga 

sekarang seakan-akan menerima pantangan ini begitu saja. Sekalipun mereka 

memiliki alasan berupa pernah melihat kejadian-kejadian yang mendukung kebenaran 

itu sendiri, namun sifat dari kejadian-kejadian yang ada itu sendiri masih perlu 

dipertanyakan apakah hanya kebetulan semata atau memang benar memiliki 

keterkaitan dengan pantangan yang ada. Terlihat masyarakat baik Desa Golan dan 

Dusun Mirah sekedar menerima pantangan ini begitu saja karena sudah diturunkan 

secara turun temurun dan sudah berabad-abad.  

Selanjutnya stok pengetahuan memiliki sifat terstruktur atau keberlakuannya 

di suatu tempat tidak sama dengan tempat lain. Seperti pantangan menikah ini sendiri 

juga hanya berlaku bagi masyarakat di dua wilayah saja yaitu Desa Golan dan Dusun 

Mirah serta keturunan dari dua wilayah tersebut. Sehingga masyarakat diluar wilayah 

Golan dan Mirah atau yang tidak memiliki garis keturunan di wilayah tersebut tidak 

berlaku mematuhi atau mengikuti pantangan yang ada di Desa Golan dan Dusun 
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Mirah. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan dari pantangan menikah hanya 

berlaku di kedua wilayah penelitian tersebut saja serta keturunanya. 

Terakhir yang menjadi ciri-ciri stok pengetahuan adalah yaitu di mana stok 

pengetahuan sebagian individu merupakan pengetahuan umum. Seperti yang kita 

ketahui pengalaman masing-masing individu yang pernah mengalami kejadian mistis 

yang berkaitan dengan pantangan yang ada sering dibagikan kepada individu lain 

yang belum pernah mengalami sama sekali. Sehingga pengalaman yang dibagikan 

oleh beberapa individu yang mengalami kejadian mistis tersebut akan menjadi 

pengetahuan umum di masyarakat. Hal ini terbukti di mana pemahaman akan 

pantangan menikah ini bukan hanya diketahui oleh masyarakat di kedua wilayah 

penelitian aja akan tetapi sudah banyak di ketahui oleh masyarakat di Kabupaten 

Ponorogo pada umumnya.  

  Seiring dibagikannya pengetahuan yang dimiliki satu sama lain oleh tiap-tiap 

individu, dalam hal ini terjadilah pertukaran pengetahuan antara individu yang 

mengetahui sebuah kejadian mistis dengan individu lain yang belum mengetahuinya. 

Sehingga terciptalah sebuah stok pengetahuan baru oleh individu yang belum 

mengetahui tadi. Pengalaman oleh tiap-tiap individu yang saling dipertukrakan akan 

menciptakan atau menghasilkan stok pengetahuan (Samuel, 2012). Stok pengetahuan 

yang didapat individu sendiri tergantung dari sejauh mana ia menerima pengalaman 

dari individu lain dan sejauh mana ia mengalami sendiri terkait fenomena pantangan 

menikah ini.  
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Terdapat satu kejadian mistis yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia 

di mana hal ini juga beberapa kali kerap terjadi. Kejadian tersebut berupa air yang 

tidak bisa menyatu antara aliran sungai dari Golan saat bertemu aliran sungai dari 

Mirah dalam suatu bendungan. Kejadian unik tersebut hanya bisa dilihat saat sedang 

banjir atau saat hujan deras tiba. Masyarakat di kedua daerah meyakini bahwa hal 

tersebut ada kaitannya dengan pantangan larangan menikah ini. Mereka meyakini dari 

kejadian air yang tidak bisa bersatu tersebut menjadi pertanda bahwa memang 

penduduk Desa Golan dengan penduduk Dusun Mirah ditakdirkan untuk tidak bisa 

melakukan jejodohan satu sama lain serta juga ditakdirkan untuk tidak dapat 

dipersatukan dalam segala hal. 

 

Gambar 4. Gambar sungai dekat bendungan di Desa Golan 

Sumber : www.goodnewsfromindonesia.id 

Dalam agama Islam yang merupakan agama mayoritas baik di Desa Golan 

maupun Dusun Mirah larangan menikah batasannya hanya sebatas beda agama, usia, 

dan saudara dekat sedarah saja. Sedangkan dalam fenomena pantangan menikah ini di 

http://www.goodnewsfromindonesia.id/
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mana sebuah  pernikahan dibatasi oleh sebuah pantangan dari nenek moyang. Ketika 

ditanya mengenai hal ini mayoritas informan lebih menitikberatkan pada pantangan 

yang sudah ada dan menghormati tokoh babad Desa mereka walaupun secara agama 

islam pernikahan tersebut diperbolehkan. Hal ini menandakan bahwa posisi 

pantangan menikah lebih kuat dari pada kepercayaan agama di mana masyarakat 

lebih memilih terus menjalankan pantangan tersebut dan mempercayainya. Dari 

proses yang sudah dipaparkan tersebut bisa dikatakan bahwa hal yang membuat 

pantangan ini masih dijalankan salah satu alasanya karena sudah terjadi kejadian yang 

melanggar pantangan menikah ini dan disaksikan langsung oleh masyarakat Desa 

Golan dan Dusun Mirah. Sehingga hal tersebut memicu ketakutan dan membuat 

individu-individu tetap menjalankan pantangan ini. 

Saat proses wawancara berlangsung peneliti menemukan tambahan fakta yang 

menarik terkait larangan pernikahan ini. Ternyata pantangan pernikahan dipercaya 

oleh beberapa individu bukan hanya berlaku bagi mereka yang tinggal di dua daerah 

tersebut dan keturunan dari warga Golan maupun Mirah saja. Namun, beberapa dari 

masyarakat di kedua daerah tersebut juga percaya bahwa jika masih memliki saudara 

baik itu saudara jauh maupun dekat baik dari Golan maupun Mirah juga dijadikan 

sebagai pantangan. Sehingga jika dalam satu pasangan yang ingin menikah dan 

memiliki saudara dari Mirah bagi pihak wanita, dan memiliki saudara dari Golan di 

pihak pria ataupun sebaliknya maka jika tetap dilangsungkan pernikahan dipercaya 

akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini membuat bertambahnya syarat dari 

pantangan menikah ini dari yang awal mulanya hanya sekedar penduduk asli dan 
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keturunanya meluas hingga hanya sekedar memiliki ikatan saudara baik itu jauh 

maupun dekat. Seperti yang diutarakan Bu Painem berikut ini 

“sederek kulo wonten sing rabi angsal mriku terus angsal Golan mriku kan 

niku kan mboten kenging kan lare niku pun kadung seneng , kadung seneng 

niku kan mpun di kandani tiang sepah mboten kengeng niku pas rabi ngoten 

niku selama rabi satu tahun niku mripat e pun mboten mboten ketawis, terus 

kan pegatan pas mpun pegatan niku nggeh mantun biasa maleh. Alasan e 

mpun nggeh ngoten niku gadah sederek saking mirah , niku padahal nggeh 

sederek, naming sederek nggeh kulo niki, mulane nggeh sing mpun ngertos 

mboten wanton saestu (saudara saya itu pernah yang menikah dapat orang 

sana orang Golan itu kan tidak bisa, dan anak itu sudah terlanjur suka, itu 

sudah diberitahu orang tua tidak bisa lha pas pernikahan itu selama menikah 

satu tahun itu mata nya menjadi buta, terus kan cerai itu ya sembuh biasa lagi, 

padahal itu hanya saudara, ya saya ini saudara nya, makannya yang sudah tau 

ya tidak berani benar. (Hasil wawancara dengan Painem, 27 Juli 2017, pukul 

18.30)” 

 

Sebenarnya pantangan menikah ini hanya berlaku bagi mereka yang 

bertempat di Desa Golan dan Dusun Mirah atau mereka yang memiliki garis 

keturunan Desa Golan atau Dusun Mirah. Sedangkan sebelumnya bagi mereka yang 

sekedar memiliki ikatan saudara baik itu jauh maupun dekat masih memiliki 

kemungkinan bisa melakukan pernikahan. Namun, setelah kejadian tersebut diatas 

membuat individu yang mengalami maupun menyaksikan kejadian tersebut memiliki 

ketakutan tersendiri untuk melakukan pernikahan jika masih memiliki saudara yang 

bertempat tinggal di Mirah maupun Golan. Hal ini semakin didukung kebenarannya 

di mana dalam kutipan wawancara di atas dijelaskan saat pasangan tersebut akhirnya 

menikah di mana pihak pria mendadak mengalami kebutaan, lalu saat telah bercerai 

keadaan individu yang melakukan pernikahan tadi yang awalnya buta mendadak 

menjadi normal kembali. Sehingga dari sini masyarakat menyimpulkan kejadian 
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tersebut memiliki kebenaran dan hubungan yang berkaitan dengan pantangan  

pernikahan. 

Dari sini bisa dilihat jika kepercayaan masyarakat akan suatu pantangan 

bukan tanpa dasar yang kuat dan jelas. Mereka mendasarkan kepercayaan yang kuat 

pada kejadian yang sudah terjadi. Hal ini juga menciptakan ketakutan tersendiri di 

dalam diri masing-masing inividu karena dampaknya yang begitu menakutkan hingga 

berujung kematian dan gangguan kejiwaan. Dari sini juga yang nantinya menciptakan 

batasan-batasan tertentu dalam berhubungan sosial antara warga di kedua wilayah 

penelitian tersebut walaupun sebenarnya tidak pernah ada konflik di masyarakat. 

Sehingga hal tersebut terlihat amat sangat mempengaruhi individu bertindak dalam 

melakukan kegiatan pernikahan.  

5.3 Perilaku Individu Tentang Pantangan Menikah Dalam Kehidupan Sehari-

hari 

  Sebelumnya telah dibahas mengenai masyarakat Desa Golan dan Dusun 

Mirah saat melalui proses internalisasi atau penyerapan serta pemahaman terkait 

pantangan menikah. Pada bagian ini akan lebih dibahas mengenai masyarakat di 

kedua wilayah tersebut melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari mereka 

terkait pantangan yang ada. Pada pembahasan ini selain membahas pantangan 

menikah yang didalamnya memuat tiga pantangan lainnya. untuk lebih jelasnya 

berikut pemaparannya. 

Dalam kesehariannya baik itu masyarakat Desa Golan maupun Dusun Mirah 

memiliki kegiatan seperti masyarakat pada umumnya. Walaupun kedua wilayah 
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penelitian ini tidak pernah berkonflik satu sama lain akan tetapi sebenarnya mereka 

memiliki batasan satu sama lain. Batasan disini yang dimaksud adalah seperti batasan 

dalam berinteraksi, berkumpul bersama, maupun batasan dalam hal berdagang. 

Mereka memiliki kecenderungan untuk menghindari kegiatan yang berhubungan 

dengan warga Golan dan warga Mirah secara bersama-sama dalam semua hal serta 

dalam tempat yang sama. Seperti yang diungkapkan dalam kutipan wawancara 

berikut  

“sebenarnya ya baik-baik saja mas, tapi kita itu kalau punya hubungan itu gak 

percaya, istilahe sebelum terjadi sesuatu dengan mereka kita itu menjauh 

soalnya takut kalau terjadi apa-apa dan kalau punya hubungan dengan sana 

lebih baik dihilangkan. (Hasil wawancara dengan Dawam, 17 Juli 2017, pukul 

09.20)” 

 

Dari pernyataan Pak Dawam di atas yang merupakan ketua Dusun Mirah bisa 

dilihat bahwa ia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan penduduk Desa 

Golan. Hal tersebut bukan didasarkan karena emosi atau konflik tertentu akan tetapi 

lebih kepada menghindari kejadian yang tidak diinginkan dengan mengikuti 

pantangan yang ada tersebut. Mengingat sering sekali banyak kejadian aneh 

bermunculan saat berkumpulnya penduduk Desa Golan dan Dusun Mirah dalam satu 

tempat yang sama. Disisi lain pantangan yang ada sudah memiliki pembuktiannya 

masing-masing. Bahkan Pak Dawam berharap jika adanya suatu hubungan dengan 

penduduk Desa Golan lebih baik dihilangkan, hubungan disini seperti hubungan 

sosial serta hubungan ekonomi.    
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Terkait pantangan menikah sebenarnya baik itu individu-individu di Dusun 

Mirah dan maupun Desa Golan sudah memiliki kesadaran masing-masing dalam 

menghindari suatu hubungan khusus yakni percintaan satu sama lain. Dari kesemua 

informan yang peneliti temui kesemuanya menjawab bahwa belum pernah ada 

hubungan percintaan antar warga Golan dan Mirah. Bahkan beberapa dari mereka ada 

yang memilih menghindari pergaulan antara warga Mirah dengan Golan selain dari 

arahan orang tua sendiri juga dari keinginan individu tersebut demi menghindari 

sesuatu yang tidak diinginkan. 

Bagi penduduk usia menikah dan masih belum menikah bisa dipastikan akan 

sulit untuk melanggar pantangan ini. Hal ini dikarenakan jika tetap nekat ingin 

melakukan pernikahan masyarakat sekitar tidak akan pernah mungkin mau 

menyetujui adanya pernikahan antara kedua wilayah penelitian tersebut. Tindakan 

tersebut juga didukung oleh kepala Desa Golan dan Ketua Dusun Mirah di mana jika 

ada warga di kedua wilayah penelitian ini melakukan pernikahan maka ia dan 

penduduk di kedua wilayah ini tidak akan pernah menyetujui pernikahan tersebut 

terjadi. Kecuali tempat kegiatan pernikahan diadakan jauh dari area Desa Golan dan 

Dusun Mirah dan tidak diketahui oleh warga setempat. Selain itu juga kesemua 

informan tidak akan merestui jika seandainya anak mereka nantinya melakukan 

pernikahan yang melanggar pantangan tersebut.  

Muncul ketakutan di sini oleh beberapa individu karena pantangan menikah 

ini berlaku walaupun sekedar hanya keturunan dari Golan dan Mirah. Sehingga 

memunculkan ketakutan jika saat terjadi sebuah pernikahan antara penduduk Desa 
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Golan dan Dusun Mirah yang tidak diketahui asal usul garis keturunannya. Salah satu 

informan peneliti yaitu Pak Soimun dari Desa Golan menjelaskan bahwa beberapa 

orang di wilayahnya jika ingin mengadakan pernikahan maka pasangan pengantin 

tersebut dicari terlebih dahulu asal usul keturunan serta saudara yang dimiliki jika 

memiliki garis keturunan Mirah maka pernikahan tidak jadi dilangsungkan. 

Seandainya pasangan tersebut tetap nekat dan ingin melanjutkan pernikahan maka 

Pak Soimun meyakini bahwa nantinya salah satu pihak dari pasangan tersebut akan 

menjadi gila entah itu dari pihak wanita atau pihak pria dan bisa juga keduanya 

mengalami gangguan kejiwaan.  

“ kan missal e anak ku arep rabi karo wong sumoroto kui yo iku diluruh wong 

iki sek nduwe keluarga teko mirah opo gak, nek sek nduwe sek turun ritek kui 

gagal, sek keturunan ritek gagal , missal elek diterusne engko dek e edan, 

mesti edan, pokok e sak turun-turun e kui mbesok ra oleh besanan karo Golan 

( kan misalnya anak saya mau menikah sama orang sumoroto itu ya di cari 

dulu orang ini apa punya keluarga dari mirah apa tidak, kalau masih punya 

walaupun keturunan saja itu gagal, misalkan diteruskan nanti di gila, pasti 

gila, pokoknya sampai turun temurun itu nanti tidak bisa besanan sama 

Golan). (Hasil wawancara dengan Soimun, 27 Juli 2017, pukul 19.45 

 

Terlihat dari sini bahwa adanya usaha dalam masyarakat untuk menghindari 

sebisa mungkin dampak dari pantangan menikah tersebut. Tindakan mereka ini 

muncul karena pernah terjadi pelanggaran menikah ini secara tidak sengaja. Sehingga 

mau tidak mau mereka harus mengambil tindakan dengan mencari asal usul 

pengantin setiap akan melakukan pernikahan. Seandainya tetap terjadi kegiatan 

pernikahan antara salah satu warga Golan dengan Mirah secara disengaja maka 

masyarakat  tidak akan turut campur dalam proses pernikahan tersebut nantinya. Hal 
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tersebut juga demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan menimpa masyarakat 

Desa Golan atau Dusun Mirah.  

Mengenai pantangan tidak boleh membuat atap dari jerami juga dilakukan 

oleh kesemua masyarakat Desa Golan karena memang pantangan ini hanya berlaku 

bagi penduduk Desa Golan. Menurut penuturan Pak Soiumun jika membuat atap dari 

jerami maka atap rumah tersebut nantinya akan terbakar. Hal ini juga benar-benar 

pernah terjadi dan disaksikan secara langsung oleh warga sekitar di mana kejadian 

tersebut terjadi di sebuah gubuk area persawahan Desa Golan. Atap dari jerami yang 

dimaksudkan di sini adalah memang bukan sekedar atap rumah saja tapi segala atap 

walaupun atap untuk gubuk persawahaan. Namun, kendati demikian di era yang 

sudah modern saat ini, pembuatan atap dari jerami sudah jarang dilakukan karena 

sudah ada pengganti yang lebih efisien yaitu berupa genteng. Sehingga ada tidaknya 

pantangan ini sudah tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat. 

   Tindakan pantangan selanjutnya yaitu mengenai pantangan menanam atau 

menyimpan kedelai, dalam kehidupan sehari-hari juga dijalankan oleh masyarakat 

Dusun Mirah.  Jika tetap menanam kedelai atau menyimpan kedelai akan terjadi suatu 

kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian tersebut seperti saat ada warga yang 

menyimpan kedelai di dalam rumahnya di mana mendadak tempat penyimpanan 

kedelai tersebut dikeliingi oleh ular. Dari kejadian itu membuat salah satu informan 

peneliti yaitu Bu Painem tidak pernah menyimpan atau bahkan menanam kedelai di 

area sekitar rumahnya. Bu Painem juga menambahkan jika pernah suatu ketika ada 
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salah seorang warga yang menanam kedelai di mana orang tersebut menanam dalam 

kondisi hujan saat sedang menanam tersebut tiba-tiba tersambar petir hingga 

meninggal. Kejadian semacam itu menjadi kejadian umum yang sudah diketahui 

masyarakat dan dipercaya masyarakat sebagai dampak jika melanggar pantangan 

menanam kedelai ini. 

iku riyen kan wonten teng nggene pak lurah mriku kan nanem kedelai ,lha 

niku dibeto mriki,terus ditanem ng etan e kud mriki, niku sing nanem nggeh 

kesambar (itu dulu kan ada ditempat pak lurah itu menanam kedelai, lha itu 

ditaruh sini, lha terus ditanam di timur nya KUD sini, itu yang nanam 

kesambar petir). (Hasil wawancara dengan Painem, 27 Juli 2017, Pukul 

18.30)” 

 

Kisah lain dialami oleh salah satu penduduk Dusun Mirah yaitu Salinah yang 

merupakan bukan warga asli Dusun Mirah, namun menikah dengan salah satu 

penduduk Dusun Mirah. Diceritakan dalam salah satu majalah online yaitu 

mediamataraman.com bahwa Salinah sempat menyimpan kedelai di dalam rumahnya 

setelah itu ia mendadak sempat sakit selama berbulan-bulan lamanya. Berbagai upaya 

dokter juga telah dilakukan namun tidak kunjung sembuh. Hingga akhinya 

diketahuilah bahwa Salinah menyimpan kedelai di dalam rumahnya karena tidak 

mengetahui adanya pantangan menyimpan kedelai. Setelah kedelai tersebut dijual 

akhirnya salinah sembuh dan keadaan kembali normal. 

Pak Dawam selaku Ketua Dusun juga pernah mengalami hal serupa terkait 

pantangan menanam dan menyimpan kedelai ini di mana ia pernah melihat salah satu 

warganya sedang mengadakan acara pernikahan dan membuat tempe di acara 

tersebut. Saat wadah tempe dibuka mendadak didalamnya sudah ada ular. Hal ini 
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memicu ketakutan bagi Pak Dawam serta warga yang ada pada saat melihat kejadian 

tersebut. Dari kejadian tersebut membuat ia dan warga lainnya tidak berani jika 

menanam atau menyimpan kedelai walaupun dalam keadaan terpaksa sekalipun. 

Setiap tindakan yang dilakukan individu selalu dengan dasar untuk menghindari 

terjadinya kejadian aneh seperti yang sudah terjadi tersebut. 

Salah satu informan peneliti yaitu Pak Suroto tidak terlalu 

mempermasalahkan pantangan menanam dan menyimpan kedelai ini. Ia menganggap 

hal tersebut sangat mudah untuk dihindari, karena menurutnya jika ada pantangan 

tersebut maka dalam kesehariannya jika ingin membuat atau memakan tempe hanya 

tinggal membelinya di pasar. Begitu juga dalam hal pantangan menikah jika terdapat 

pantangan menikah dengan penduduk Desa Golan maka hanya tinggal mencari 

pasangan di wilayah lain. Dari sini bisa dikatakan pola setiap tindakan dari individu 

dibatasi oleh sebuah pantangan yang ada. 

Pantangan yang terakhir yaitu dilarang membawa segala sumber daya alam 

atau segala hal yang ada di Desa Golan menuju Dusun Mirah begitu pula sebaliknya. 

Bisa dibilang pantangan ini merupakan pantangan yang sering dilanggar dalam 

sehari-harinya di mana tidak semua orang diluar wilayah Golan ataupun Mirah 

mengerti adanya pantangan ini. Umumnya mereka yang melanggar pantangan ini 

biasanya akan secara mendadak mengalami kebingungan jalan. Kebingungan jalan  

tersebut didapat setelah melakukan perpindahan dengan membawa sesuatu baik itu 

dari Mirah dibawa ke Golan ataupun sebaliknya. Biasanya setelah membuang barang 

yang sebelumnya dibawa tadi, di mana pada awalnya mengalami kebingungan, 
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mendadak orang tersebut menjadi normal dan kembali mengingat jalan yang 

dilewatinya. Kejadian semacam ini terus terjadi hingga saat ini karena banyak 

penduduk di luar wilayah Desa Golan dan Dusun Mirah yang juga mengalami hal 

serupa walaupun mereka bukan merupakan warga asli atau keturunan yang sering 

melakukan mobilitas melewati kedua wilayah penelitian ini.  

Selain faktor ketidaksengajaan melanggar pantangan membawa barang 

tersebut. Terdapat pula beberapa warga yang berani mencoba pantangan ini.  

Umumnya mereka yang mencoba ini mengalami hal serupa yaitu mendadak 

mengalami kebingungan jalan. Setelah benda yang dibawa tadi dibuang ingatan 

orang-orang yang melanggar pantangan ini tadi mendadak menjadi normal kembali. 

Dari kejadian tersebut membuat masyarakat semakin yakin akan kebenaran 

pantangan yang ada karena hampir dari semua pantangan telah memiliki 

pembuktiannya masing-masing. Yaitu dengan dibuktikan oleh kejadian-kejadian yang 

diyakini akibat dari pantangan yang ada tersebut 

Kejadian seperti mencoba sendiri pantangan membawa barang ini pernah 

dilakukan oleh anak dari Bu Painem di mana menurutnya anaknya memang sulit 

untuk dinasehati sampai suatu ketika sang anak tersebut mengalami kejadian mistis. 

kejadian bermula saat sang anak sengaja membawa daun dari Dusun Mirah menuju 

Desa Golan. Sesampainya di Desa Golan ternyata sang anak kebingungan untuk 

pulang di mana ia bingung jalan mana yang selanjutnya kan dituju dan hanya 

berkeliling di area kawasan Desa Golan saja. Hingga pada akhirnya sang anak bisa 

pulang dengan selamat. Karena dampak dari melanggarnya yang tidak terlalu 
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berbahaya membuat beberapa individu ingin membuktikan kebenaran dari pantangan 

membawa barang ini. Sehingga banyak sekali cerita yang beredar terkait peristiwa 

tersebut karena masih sering terjadi hingga saat ini. 

Proses tindakan sosial individu yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas 

dalam istilah teori kontruski sosial disebut dengan eksternalisasi, di mana merupakan 

proses dari penerapan hasil internalisasi yang sudah atau akan dilakukan sama halnya 

dengan proses adaptasi manusia terhadap produk-produk sosial yang dilakukan 

dengan cara melakukan suatu interaksi sosial (Berger,1991:4-5). Produk sosial disini 

adalah pantangan menikah itu sendiri serta ketiga pantangan yang mengikutinya di 

mana individu dalam proses internalisasi telah meyakini atau mempercayai akan 

pantangan yang ada lalu diterapkannya pantangan tersebut dalam kehidupan sehari-

hari di mana setiap tindakan yang dilakukan individu dibatasi oleh sebuah pantangan.  

Pantangan menikah sebagai realitas sosial dijadikan pengalaman yang bisa 

untuk digunakan seseorang dalam mengkontruksi sesuatu dan membentuk 

pengetahuan. Selain itu Realitas sosial ini juga bisa untuk menghasilkan suatu respon 

dari masyarakat baik itu yang bersifat penolakan, penyesuaian ataupun penerimaan 

terhadap suatu pranata-pranata yang telah ada serta dilakukan melalui tindakan dan 

bahasa. Begitu halnya dengan fenomena ini, namun mayoritas masyarakat di kedua 

wilayah penelitian lebih bisa menerima akan pantangan yang ada di wilayahnya 

masing-masing. Sehingga jarang terdengar adanya suatu penolakan dari individu atau 

beberapa kelompok individu baik melalui tindakan maupun bahasa. 
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Mengenai adaptasi individu, bagi penduduk asli di kedua wilayah penelitian 

tentu tidak perlu memerlukan adaptasi terkait adanya berbagai pantangan tersebut. 

Karena mereka sudah terbiasa akan hal tersebut sejak dari kecil dan telah 

diperkenalkan baik melalui keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Adaptasi bagi 

warga pendatang sendiri juga tidak perlu diberikan semacam pengenalan atau 

sosialisasi. Mereka pada umumnya sebelum memutuskan pindah ke wilayah tersebut 

sudah paham akan seluk beluk pantangan tersebut. Karena seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya bahwa pantagan menikah ini merupakan sebuah pantangan 

yang sudah terkenal di Kabupaten Ponorogo sendiri. 

Dalam pantangan menikah misalnya, baik itu penduduk asli maupun 

pendatang hanya tinggal tidak memiliki hubungan dalam artian hubungan percintaan 

antara warga Golan dengan warga Mirah. Dari kesemua informan pun tidak 

mempermasalahkan pantangan larangan menikah ini. Pada umumnya mereka mau 

menerima pantangan tersebut karena sudah terbiasa dengan pantangan tersebut sejak 

kecil. Sehingga proses adaptasi terkait adanya fenomena pantangan larangan ini tidak 

terlalu berpengaruh dalam diri masing-masing individu.    

Lalu pantangan membawa barang atau sumber daya alam atau segala bentuk 

apapun dari wilayah Golan ke Mirah begitu sebaliknya juga bisa disiasati dengan bisa 

mencari kebutuhan sumber daya alam atau keperluan barang di wilayah lain. 

Walaupun pantangan tersebut masih sempat dilanggar oleh beberapa masyarakat, 

Namun hingga saat ini karena sudah terjadi pembuktian akan dampak pantangan 
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tersebut sudah jarang ada lagi warga yang melanggar. Baik itu warga Dusun Mirah 

maupun bagi warga Desa Golan. 

Adaptasi selanjutnya mengenai pantangan membuat atap dari jerami tentu 

sudah tidak berlaku lagi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terakhir 

mengenai pantangan menanam, menyimpan atau membuat sesuatu dari bahan 

kedelai. Pantangan terakhir ini juga tidak terlalu memerlukan adaptasi yang begitu 

rumit di mana jika ingin menanam kedelai atau membuat tempe misalnya bisa 

dilakukan diluar area jalan Ki Ageng Mirah. Karena pantangan terakhir ini hanya 

berlaku di area sekitar kawasan jalan Ki Ageng Mirah saja. Begitu juga jika ingin 

menyimpan kedelai hanya tinggal menitipkannya kepada tetangga sekitar diluar jalan 

tersebut.  

Dari proses adaptasi yang sudah dilalui individu mulai sejak lahir hingga 

dewasa membuat individu sudah terbiasa akan pantangan yang ada dan tindakan yang 

dijalankan juga berdasarkan pantangan yang ada tersebut. Jelas disini seperti 

penjelasan sebelumnya diatas bahwa individu sudah bertindak berdasarkan segala hal 

yang tidak diperbolehkan oleh pantangan-pantangan tersebut. Karena masing-masing 

individu menjalankan dan melakukan pantangan tersebut sejak kecil sehingga sudah 

terbiasa dengan apa yang dilakukannya. Seperti tindakan menanam kedelai, 

berkumpul bersama antar dua wilayah yakni Golan dan Mirah, berhubungan sosial. 

Aktivitas manusia akan cenderung diulang secara terus menerus sehingga membuat 

tiap-tiap individu akan terbiasa dengan tindakannya (Samuel, 2012) 
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Dari sini muncul istilah yang dinamakan habitualisasi di mana hal tersebut 

dipahami sebagai sebuah pengulangan tindakan atau aktivitas oleh masing-masing 

individu yang melakukan aktivitas yang sama antara masa lampau dan masa depan 

(Samuel, 2012). Tindakan untuk tidak saling melakukan pernikahan, untuk tidak 

saling membawa segala hal berupa barang maupun sumber daya alam, untuk tidak 

menanam kedelai, untuk tidak membuat atap rumah dari jerami sudah dilakukan sejak 

700 tahun dari dulu hingga saat ini masih sama. Pantangan tersebut tidak berubah 

sedikitpun justru berkembang menjadi pantangan-pantangan yang dibuat oleh 

individu sendiri.  

Berbagai kejadian aneh serta pantangan lain diluar pantangan larangan 

menikah menjadikan penelitian ini memiliki begitu banyak fenomena sosial yang 

unik. Masyarakat kedua wilayah penelitian sendiri melakukan atau mentaati 

pantangan tersebut murni dari keinginan mereka sendiri  tanpa ada paksaan atau 

legitimasi dari pihak manapun. Tindakan yang mereka lakukan didasarkan atas fakta-

fakta kejadian yang mendukung adanya kebenaran pantangan tersebut. Terlepas dari 

keyakinan mereka percaya atau tidak dengan melihat  fakta-fakta kejadian tersebut 

membuat mereka melakukan atau mentaati pantangan larangan pernikahan ini. 

5.4 Kemunculan Pantangan Baru  

Dalam perkembangannya diluar pantangan yang ada, beberapa masyarakat 

juga menciptakan pantangan untuk diri mereka sendiri. Pantangan yang dimaksudkan 

di sini merupakan pantangan yang diciptakan oleh masyarakat sendiri di mana 

pantangan ini tidak ada atau tidak termasuk dari bagian kisah sejarah dan tidak 
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memiliki hubungan sama sekali dengan pantangan menikah serta ketiga pantangan 

sebelumnya. Dasar munculnya pantangan ini adalah dari sebuah ketakutan akan 

sebuah kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami oleh beberapa individu dan 

membuat beberapa individu menjadikannya sebagai sebuah pantangan.  

Pantangan yang diciptakan beberapa individu ini sendiri ada sekitar empat 

pantangan yang sejauh ini ditemui oleh peneliti. Beberapa pantangan tersebut adalah 

pantangan untuk tidak berkumpul ke dalam satu tempat yang sama antara warga 

Golan dengan warga Mirah. Pantangan tersebut merupakan yang paling populer dan 

sudah banyak diketahui oleh beberapa masyarakat Desa Golan maupun Dusun Mirah. 

Kedua, pantangan untuk tidak memakan dan meminum segala sesuatu yang ada di 

area Dusun Mirah bagi warga Desa Golan dan sebaliknya, pantangan ini lebih tidak 

mendasar karena belum pernah ada yang mendukung atau kejadian aneh terkait 

pantangan ini di mana hanya beberapa individu saja yang melakukan pantangan ini. 

Ketiga, pantangan untuk melewati masing-masing area yaitu warga Golan ke area 

Dusun Mirah, selama ini hanya beberapa warga Golan saja yang menjalankan 

pantangan ini sedangkan warga Mirah belum ditemui yang menjalankan pantangan 

ini. Keempat, Pantangan dalam hal jual beli yang melibatkan penduduk Desa Golan 

dan Dusun Mirah. 

Mengenai pantangan tidak boleh berkumpul satu sama lain di mana 

berdasarkan cerita yang berkembang masyarakat kedua daerah percaya jika mereka 

saling berkumpul bersama di dalam suatu tempat maka akan terjadi kejadian-kejadian 

aneh. Kejadian aneh tersebut bukan terjadi di masa lalu tetapi juga terjadi pada saat 
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ini. Mereka masyarakat kedua daerah bahkan melihat dan menyaksikan secara 

langsung kejadian tersebut. Kejadian aneh tersebut seperti air yang tidak matang saat 

di panaskan, sound pernikahan yang terbakar, serta bis yang bocor selama perjalan 

dan masih banyak lagi. 

 “niku  nate wonten tiang hajatan kan tiang mirah wonten tiang Golan wonten 

ngoten niku lho mas umpami masak niku mboten umup sama sekali toyo niku 

mboten umup, kulo kan mbecek niku anu lho mas lampu niku langsung 

mbledos tibak e enek tiang Golan  mbecek mriki, tapi di wangsul ne tiang 

setunggal mpun mboten wonten nopo-nopo ( itu pernah ada orang hajatan kan 

orang mirah ada orang Golan seumpama masak gitu gak mendidih sama sekali 

air itu , saya itu ke acara nikahan itu lampu langsung mbeledos ternyata ada 

orang Golan disini, tapi dipulangkan sudah tidak ada apa-apa).( Hasil 

wawancara dengan Painem, 27 Juli 2017, pukul 18.30)” 

 

Dari kesemua kejadian aneh yang ada di mana kejadian yang paling sering 

terjadi adalah di acara pernikahan. Saat dalam acara pernikahan jika mengundang 

beberapa warga dari Golan dan Mirah dan mereka hadir di saat bersamaan dalam satu 

tempat yang sama maka akan memunculkan kejadian aneh seperti yang diutarakan 

oleh Bu Painem diatas. Walaupun acara pernikahan tersebut dilakukan diluar wilayah 

Desa Golan dan Dusun Mirah maka akan tetap terjadi kejadian serupa. Untuk 

menghindari kejadian aneh tersebut baik masyarakat Golan dan mirah atau diluar 

wilayah yang mana mengundang warga dari kedua wilayah penelitian biasanya 

diadakan pergantian masuk ke acara pernikahan. Bisa berupa perbedaan jam 

undangan antara warga Golan dan Dusun Mirah atau dilihat terlebih dahulu siapa 

yang memasuki acara pernikahan tersebut lebih dulu. Tindakan semacam itu tentunya 
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diyakini masyarakat agar acara pernikahan bisa berjalan lancar tanpa adanya 

halangan. 

 Kejadian lain yang terkesan mistis dan diluar nalar manusia adalah saat ada 

warga Desa Golan dan Dusun Mirah berkumpul dalam suatu warung yang sama. Jika 

hal tersebut terjadi diyakini masyarakat bahwa air yang dipanaskan dalam warung 

tersebut tidak akan mendidih sampai kapan pun. Air tersebut baru bisa mendidih jika 

salah satu dari warga Golan dan Mirah tadi keluar meninggalkan warung tersebut. 

Hal ini bukan hanya sekedar mitos belaka namun pernah dialami secara langsung 

oleh adik dari salah seorang informan yaitu Pak Sutrisno Hadi. Biasanya untuk 

mengantisipasi kejadian serupa di mana jika sudah ada salah satu penduduk Golan 

atau Mirah yang masuk terlebih dahulu, maka yang masuk pertama kali tersebutlah 

yang lebih diprioritaskan. Bisa juga biasanya pemilik warung menyuruh salah 

satunya untuk segera pulang. Namun, hal ini tidak sampai menimbulkan konflik yang 

mana mereka umumnya sudah paham jika memasuki warung dan dilarang untuk 

masuk pasti sedang ada salah satu penduduk dari Desa Golan dan Dusun Mirah yang 

berada di dalam warung tersebut. 

“Adik kulo niku nate teng warung nggeh, teng warung niku nggeh ngopi, terus 

wonten tiang tigo numpak becak mampir teng warung mriku, terus setelah di 

warung niku banyu sing kangge ngedoli wedang sing biasane teng warung 

niku sirep mboten umup kan niku geni ne yo mekan, padahal sak derenge niku 

pun di panas ne tapi tasek mboten umup, setelah tiang tigo niku mlebu banyu 

ne niku mboten panas, dicelupne tangan niku mpun adem, setelah ditangleti 

niku dalem e pundi mas, tiros e pun tiang Golan, setelah niku ingkang gadah 

warung ngekon tiang tigo supoyo cepet –cepet mawon kundur. Setelah niku 

tiang tigo wangsul niku keadaane pun sampun normal kembali banyu ne niku 

nggeh saged umup maleh. Sakjane pun iku nek diceritani maleh katah banget 

(adik saya itu pernah di warung gitu ya ngopi, terus ada orang tiga naik becak 
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mampir ke warung itu, terus setelah itu di warung itu air yang buat ngejual 

minuman yang biasanya di warung itu gak mendidihkan itu api ya nyala, 

padahal sebelum itu sudah dipanaskantapi masih tidak mendidih,setelah tiga 

orang itu masuk airnya ya gak panas, dicelupkan tangan itu sudah dingin, 

setelah ditanya itu rumahnya dimana mas katanya orang Golan, setelah itu 

yang punya warung nyuruh orang tiga tadi supaya cepat-cepatpulang. Setelah 

orang tiga tadi pulangitu keadaanya sudah normal kembali air itu sudah bisa 

mendidih lagi). (Hasil wawancara dengan Sutrisno, 17 Juli 2017, pukul 

10.35)” 

 

Kejadian-kejadian seperti yang dijelaskan di atas membuat masyarakat Golan 

dan Mirah jarang melakukan kegiatan bersama dalam satu tempat yang berpotensi 

memunculkan hal yang tidak diinginkan. Hal yang mendukung kejadian di dalam 

warung tersebut memiliki keterkaitan dengan larangan menikah adalah ketika salah 

satu orang dari penduduk Desa Golan atau Dusun Mirah keluar dalam satu warung 

tersebut yang sebelumnya dijadikan tempat berkumpul bersama. Maka yang semula 

sering terjadi hal-hal aneh seperti air yang tidak bisa mendidih tadi, setelah salah satu 

dari mereka meninggalkan tempat tersebut, keadaan seakan-akan normal kembali 

seperti biasanya. Hal ini dibuktikan dengan air yang sebelumnya tidak bisa mendidih 

mendadak kembali bisa mendidih. Sehingga masayarakat di kedua wilayah penelitian 

ini langsung memiliki kesimpulan bahwa mereka memang tidak diharuskan untuk 

berkumpul satu sama lain di dalam suatu tempat yang sama. 

Tindakan tersebut dipraktikkan bahkan dalam lingkungan kerja sekalipun 

seperti penuturan salah satu informan yaitu Pak Soimun misalnya di mana beliau 

yang bekerja dalam proyek pembangunan. Jika dalam satu proyek tersebut terdapat 

warga Mirah maka beliau lebih memilih keluar dari pekerjaan proyek tersebut. Hal 
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sama juga dilakukan oleh anak beliau di mana kebetulan saat pembagian kelas anak 

beliau satu kelas dengan warga Mirah yang pada akhirnya anak beliau memutuskan 

untuk ingin pindah ke kelas yang lain. 

“Tapi lek pas enek kerjo proyekan ngono kui eneng wong mirah aku njaluk 

pindah soal e engko lek diterusne sok enek sing jeblok barang, jane nek 

seminggu ngono nek biasa, tapi lek suwi-suwi mungkin enek pengaruh e (tapi 

kalau pas ada kerja proyekan gitu itu ada orang mirah aku minta pindah 

soalnya nanti kalau diteruskan nanti ada yang jatuh juga, sebenarnya kalau 

seminggu gitu biasa, tapi kalau lama-lama mungkin ada pengaruhnya. (Hasil 

wawancara dengan Soimun, 27 Juli 2017, pukul 19.45)” 

“ lha iki anak ku disek kan sekolah e ng karang lo iki tapi kan sing soko mirah 

enek, kui ke terus njaluk pindah ruangane njaluk pindah (lha ini anak ku dulu 

kan sekolah di karanglo tapi kan yang dari mirah ada, it uterus minta pindah 

ruangannya minta pindah). (Hasil wawancara dengan Soimun, 27 Juli 2017, 

pukul 19.45)” 

 

Tindakan yang dilakukan Pak Soimun dan anaknya tersebut muncul karena 

ingin menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Secara tidak langsung mereka 

sebenarnya membuat pantangan mereka sendiri yaitu pantangan untuk tidak boleh 

berkumpul dengan warga Mirah yang mana pantangan semacam itu tidak ada dalam 

kisah cerita rakyat Ki Hanggolono. Rasa takut akan terjadi sesuatu benar-benar 

mempengaruhi Pak Soiumun dan anaknya dalam bertindak bahkan sampai berani 

merelakan pekerjaan dengan menghindari berkumpul dengan penduduk Dusun Mirah. 

Hal-hal semacam ini lah yang memunculkan pantangan bagi diri beberapa individu, 

di mana pantangan ini dibuat oleh beberapa individu sendiri dan dijalankan oleh 

beberapa individu saja.  
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Mengenai ketakutan dalam memakan atau meminum yang ada di Dusun 

Mirah maupun Desa Golan hanya sebagian masyarakat saja yang melakukan tindakan 

tersebut. Belum ada kejadian yang mendukung akan dampak jika memakan atau 

meminum segala hal yang ada di Dusun Mirah bagi warga Desa Golan dan 

sebaliknya. Ketakutan tersebut jelas tidak memiliki dasar yang jelas beberapa 

masyarakat seakan menyamaratakan segala hal yang berhubungan dengan Dusun 

Mirah dan Desa Golan maka akan menciptakan suatu hal yang dijadikan sebuah 

pantangan. Seperti yang diutarakan oleh salah satu informan berikut ini. 

“lek mek lewat gapopo aku mas, tapi lek mangan opo ngombe ingkang 

wonten mriku nggeh mboten wanton , mangan gethuk nggeh missal e gethuk 

Golan lek nggene teng Golan mriku kulo mboten wanton nggehan njajal getuk 

e niku, tapi kan niku wonten ingkan dodol ler e asiyah ponorogo niku nggeh 

wanton lek niku (kalau Cuma lewat tidak apa-apa , tapi kalau makan atau 

minum yang ada di Mirah itu gak berani, makan gethuk Golan misalnya , 

kalau tempatnya di Golan situ ya gak berani nyoba getuknya itu, tapi ka nada 

itu yang jualan di selatan aisyah ponorogo itu ya berani kalau itu. (Hasil 

wawancara dengan Painem, 27 Juli 2017, pukul 18.30)” 

 

Berdasarkan penuturan Bu Painem di atas jelas terlihat bahwa ketakutan 

dalam memakan atau meminum segala hal yang ada di Desa Golan tanpa dasar yang 

jelas. Bahkan saat ditanya alasan ketakutan tersebut Bu Painem hanya menjawab 

tidak tahu. Disini terlihat sekali bahwa individu tersebut sangat sensitif dengan segala 

hal yang memiliki hubungan dengan Desa Golan dan Dusun Mirah. Karena sudah 

terjadi kejadian kematian dan mendadak sakit yang menjadi dampak dari pantangan 

menikah dan menanam dan menyimpan kedelai seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya membuat Bu Painem seolah-olah menyamaratakan kejadian yang sudah 
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ada. Proses penyamarataan tersebut dengan memiliki anggapan jika memakan dan 

meminum sesuatu di Desa Golan maka akan terjadi hal negatif yang identik dengan 

dampak dari pantangan sebelumnya. Hampir sama dengan Bu Painem, informan 

peneliti lainnya yaitu Bu Sumiati bahkan menyarankan kepada penduduk Desa Mirah 

jika ada yang bertamu dari Desa Golan supaya tidak diberi makanan atau minimuan. 

Tujuan melakukan tindakan tersebut tentu dengan alasan yang sama dengan informan 

Bu Painem sebelumnya. 

Tidak semua masyarakat melakukan tindakan tersebut di mana biasanya orang 

yang tidak berani memakan atau meminum tersebut adalah mereka yang telah 

mengalami atau melihat kejadian-kejadian mistis lainnya secara langsung. Masih ada 

beberapa warga yang berani memakan atau meminum sesuatu yang ada di Golan 

maupun Mirah. Bagi mereka yang berani memakan atau meminum sesuatu yang ada 

di Golan maupun Mirah tersebut memiliki pendapat bahwa asal dengan niat hanya 

karena lapar dan ingin makan saja, jika dengan niat karena ingin mencoba maka akan 

terjadi hal yang tidak diingin kan seperti penuturan pak Suroto berikut ini 

“Saya kalau makan yang ada di Golan juga pernah kok mas, kita itu tinggal 

niatnya aja mas, yang penting ya itu tadi ojo nyepelkne lan ojo gampang ne. 

kita itu istilahnya niatnya lapar pengen makan gitu aja. (Hasil wawancara 

dengan Suroto, 27 Juli 2017, pukul 19.10)” 

 

Desa Golan sendiri sebenarnya terkenal dengan jajanan khasnya yaitu berupa 

gethuk Golan. Makanan tersebut bahkan diakui sudah terkenal di Kabupaten 

Ponorogo, Aneh nya penduduk Dusun Mirah jarang ada yang datang ke Desa Golan 
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sendiri untuk membeli gethuk Golan. padahal jarak antara Desa Golan dengan Dusun 

Mirah tidak terlalu jauh karena hanya dibatasi oleh area persawahan. Tentunya hal 

tersebut didasarkan pada ketakutan tersendiri di dalam diri individu. Mengingat sudah 

ada kejadian kematian dan gangguan kejiwaan dari mereka yang melanggar 

pantangan lainnya. Mereka memiliki asumsi jika memakan atau meminum mungkin 

akan terkena salah satu dampak dari kejadian-kejadian yang sudah ada tersebut entah 

itu berupa kematian, gangguan kejiwaan, atau bahkan kebingungan jalan. Tentu hal 

ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perkembangan pantangan akan 

semakin berkembang dan semakin lama akan memiliki banyak variasi yang tentu nya 

masih berhubungan dengan pantangan menikah. 

Pantangan yang dicipatakan individu yang terakhir adalah mengenai 

pantangan melewati area Dusun Mirah bagi warga Golan. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya bahwa pantangan ini sejauh ini baru dilakukan hanya beberapa 

orang yang berada di Desa Golan saja. Latar belakang munculnya pun masih sama 

yaitu berdasarkan kejadian, menurut penuturan fredy yang merupakan salah satu 

penduduk Desa Golan pernah ada salah satu penduduk Desanya yang melewati 

Dusun Mirah dan mendadak mengalami kecelakaan secara tidak sadar, proses 

evakuasi pun diakuinya berjalan cukup lama. Dari kejadian tersebut beberapa 

individu salah satunya fredy menyimpulkan bahwa hal tersebut memiliki keterkaitan 

dengan pantangan larangan menikah. Sehingga membuat beberapa individu 

menciptakan pantangannya sendiri untuk tidak melewati area Dusun Mirah. Hampir 

sama seperti pantangan membawa barang di mana dari pantangan tersebut 
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dikembangkan lagi oleh beberapa individu yaitu dalam hal jual beli hewan seperti 

kambing atau kerbau. Hal ini diutarakan oleh Bu sumiati di mana pada umumnya 

warga Desa Golan jarang ada yang mau melakukan transaksi jual beli terhadap warga 

Dusun Mirah begitu pula sebaliknya. Hal ini lagi-lagi didasarkan pada sebuah 

kejadian di mana pernah ada yang melakukan transaksi jual beli kambing antara 

warga Golan dan Mirah. Setelah itu tiba-tiba salah satu warga tersebut mengalami 

gangguan kejiwaan alias gila dan membunuh istrinya hingga tewas. Selain itu ada 

juga kasus kerbau yang mengamuk di area Desa Golan sesaat setelah dibeli dari 

Mirah yang pada akhirnya kerbau tersebut ditembak hingga mati. Kejadian tersebut 

memicu ketakutan pada diri masing-masing individu warga Desa Golan dan Dusun 

Mirah terutama yang mengalami kejadian secara langsung. Dari hal tersebut 

mempengaruhi individu bertindak dalam hal jual beli hewan terutama kerbau atau 

kambing dan sejenisnya. 

“ada juga mas orang sini pedagang sapi yang mirah itu juga pedagang sapi 

yang sana tu mendadak gila terus perempuanya diketuk sama ganden sampai 

mati, kalau yang sini lawannya yang sini kerbaunya ngamuk seluruh warga 

sana jadi takut  semua, habis habisnya kerbaunya itu ditembak mati. (Hasil 

wawancara dengan Surati, 24 Juli 2017, pukul 15.10)” 

 “Kulo yo lek tuku-tuku ngono nggeh mboten wanton lho mas kalihan tiang 

mriku, wong mendo ae angel lho mas diopeni, mendo niku lho lek ken mriko 

ngaten lek bakul niki, we ki wong ngendi kulo tiang mirah , lha niki wedus 

king Golan nggeh mboten tamtu tumbas, nggeh panggah mboten wantun ( 

saya kalau beli-beli gitu ya tidak berani lho mas sama orang sana, orang 

mendo aja sulit lho mas dirawat, mendo itu lho kalau disiruh kesana gitu kalau 

jualan ini, kamu itu orang mana : saya orang mirah, lha itu kambing dari 

Golan ya tidak berani beli). (Hasil wawancara dengan Painem, 27 Juli 2017, 

pukul 18.30)” 

 



 
48 

 

Segala hal tersebut mulai dari kerbau yang mengamuk, gangguan kejiwaan 

hingga membunuh pasangannya, sekali lagi membuat masyarakat berasumsi jika 

kejadian tersebut akibat dari adanya pantangan membawa segala hal dari Golan ke 

Mirah dan sebaliknya. Namun, bukan berarti semua individu yang ada di Golan dan 

Mirah melakukan pantangan jual beli hewan ini di mana tergantung dari sejauh mana 

individu mengalami kejadian-kejadian mistis tersebut serta seberapa banyak individu 

menerima berbagai cerita kejadian mistis yang ada tersebut. Bahkan dari kejadian 

tersebut memunculkan asumsi baru bagi individu yang mengalami bahwa bukan 

hanya jual beli kambing saja tetapi semua hal jenis transaksi jual beli yang 

berhubungan dengan warga Golan dengan Mirah enggan untuk dilakukan. Hal ini 

memicu sebuah tindakan dalam berdagang yang memiliki batasan untuk tidak 

melakukan transaksi jual beli hewan antara warga Desa Golan dengan Dusun Mirah. 

Dari peristiwa kematian akibat transaksi hewan antar warga di kedua wilayah 

penelitian tersebut memunculkan asumsi baru bahwa kejadian kematian diyakini 

masyarakat bukan hanya berlaku pada pelanggar pantangan menikah saja. Namun, 

juga berlaku bagi yang melakukan tindakan jual beli hewan tersebut  antara wilayah 

Golan dengan Mirah. Hal ini diduga terkait dengan pantangan tidak boleh membawa 

barang atau segala sesuatu dari Golan ke Mirah dan juga sebaliknya. Terlihat disini 

pantangan yang ada semakin lama semakin berkembang didasarkan pada tingkat 

variasi kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Walaupun dalam kisah sejarah tokoh 

babad Desa mereka tidak dijelaskan larangan jual beli. Namun, karena telah terjadi 
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kejadian tragis tentang jual beli antara kedua wilayah membuat hal tersebut juga 

dijadikan sebuah pantangan oleh beberapa individu. 

Dari kesemua kejadian mistis yang ada di mana kejadian tersebut semakin 

lama semakin berkembang membuat individu-individu yang mengalami kejadian 

mistis tersebut merasa ketakutan sehingga untuk menghindari kejadian yang sama 

terulang membuat sebagian individu menjadikan kejadian mistis yang pernah terjadi 

sebagai sebuah pantangan. Selain itu individu yang mengalami kejadian mistis 

tersebut pastinya membagikan pengalaman yang pernah ia alamai kepada orang lain 

yang belum mengalami atau belum mengerti.  Di situlah proses penanam pantangan 

baru ini terjadi di mana hampir sama dengan pantangan yang diciptakan oleh Ki 

Hanggolono, pantangan baru ini juga dibagikan kepada individu lain lewat interaksi 

sosial. Sehingga dari sini membuat beberapa individu menjalankan sebuah pantangan 

yang berasal dari kejadian mistis tersebut.   

Terdapat suatu benang merah disini terkait fenomena pantangan menikah di 

Desa Golan dan Dusun Mirah. Jika diperhatikan bisa dilihat bahwa dari kesemua 

tahapan proses dialektika yang dimulai dari objektivasi yakni terciptanya kesepakatan 

bersama di masyarakat. Lalu internalisasi yaitu proses masuk dan diserapnya sebuah 

pengetahuan pantangan kedalam diri masing-masing individu. Setelah itu 

eksternalisasi yang membuat individu bertindak berdasarkan pantangan yang ada dan 

kembali lagi memunculkan pantangan baru oleh beberapa individu. Dari kesemua hal 

tersebut ada satu hal yang membuat eksitensi pantangan larangan menikah bisa ada 

dan berjalan selama 700 tahun lamanya yaitu adanya fakta kejadian yang diyakini 
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masyarakat mendukung kebenaran dari pantangan yang ada. Ditambah lagi kejadian 

tersebut terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus yang membuat individu 

menyamaratakan setiap kejadian mistis atau aneh yang berhubungan dengan 

masyarakat Golan dan Mirah pasti memiliki keterkaitan dengan pantangan yang ada 

dan membuat mempercayai hal tersebut sebagai sebuah kebenaran. 

 

 

 


