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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Tradisi pacangan merupakan tradisi perkawinan adat yang dilakukan 

secara turun temurun sejak nenek moyang oleh masyarakat Lingkungan Pancot, 

Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Tradisi 

ini dilangsungkan dengan menjodohkan antara anak-anak yang berusia 6 hingga 

15 tahun. Konon, daerah ini mendapat kutukan bahwa penduduk Lingkungan 

Pancot harus kawin di usia anak-anak. Perkawinan pada tradisi pacangan ini 

disebabkan oleh keinginan orang tua untuk memiliki hajat mantu, karena mereka 

memiliki pola pikir bahwa orang hidup kalau belum mantu maka belum sempurna 

hidupnya, maka terjadilah perjodohan dan perkawinannya yang masih di usia 

cukup muda. Tujuan dilakukan pacangan yakni agar anak-anak tidak keluar dari 

desa, selain itu orang tua yang sebagian besar adalah seorang petani 

menginginkan tenaga bantuan secara sukarela untuk mengelola pertanian sehingga 

menikahkan anak di usia yang sangat muda agar menantu dapat membantu 

pekerjaannya secara sukarela. Tradisi ini sangat eksis dan dianggap suatu hal yang 

wajar, sehingga hampir seluruh anak-anak Lingkungan Pancot mengalami tradisi 

pacangan. 

Prosesi pelaksanaan tradisi pacangan ini cukup panjang yang terbagi 

dalam tiga tahapan, yakni prosesi sebelum perkawinan pacangan, pelaksanaan 

perkawinan pacangan, dan adat setelah perkawinan pacangan. Pada tahap 

sebelum perkawinan pacangan beberapa hal yang harus dilakukan adalah 
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lamaran, ambruk, pemberian peningset dan srah-srahan, pasang tarub, 

pembuatan kembar mayang, dan midodareni. Tahapan prosesi pelaksanaan adalah 

tahapan inti dari segala rangkaian dalam upacara perkawinan. Beberapa yang 

harus dilalui pengantin pacangan pada hari pelaksanaan yaitu ijab secara simbolis, 

temu pengantin atau panggih temanten, bucalan gantal, ngidak tigan lan wijik 

sekar setaman, sinduran lan kacar-kucur, pangkon lan dhahar saklimah, 

sungkeman, dan kirab menuju pedhanyangan di penghujung acara. Tahap adat 

setelah perkawinan pacangan terdapat ngunduh mantu dan adanya aturan menetap 

setelah perkawinan adat pacangan.  

Di tengah eksistensi tradisi pacangan, Presiden Soeharto mengesahkan 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pada 

2 Januari 1974. Berlakunya UU tersebut tentu mempengaruhi turunnya eksistensi 

tradisi pacangan yang telah dilaksanakan masyarakat Lingkungan Pancot secara 

turun temurun. Bentuk ketidaksesuaian tradisi pacangan terhadap UU/1/1974 

dapat diketahui bahwa tradisi ini tidak dilakukan berdasarkan hukum agama dan 

tidak dilakukan pencatatan seperti yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2. 

Pada pasal 6 ayat 1 diatur bahwa perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua 

calon pengantin, sedangkan dalam praktik tradisi pacangan calon pengantin 

dijodohkan tanpa sepengetahuannya. Tradisi pacangan yang dilaksanakan pada 

anak-anak berusia 6 hingga 15 tahun juga tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 1, yang 

telah mengatur batasan usia perkawinan pada pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. 

Selain, UU Perkawinan 1974 yang menjadi faktor utama hilangnya tradisi 

pacangan terdapat pula faktor-faktor pendukung lain. Faktor-faktor 
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pendukungnya yaitu faktor pendidikan formal yang maju yang didukung adanya 

pembangunan sekolah berupa SD Inpres (Instruksi Presiden), meningkatnya 

pengetahuan agama yang didukung dengan dibangunnya masjid Arrohman di 

tahun 1982, dan adanya pembangunan infrastruktur yang ada di Lingkungan 

Pancot. Ketiga faktor tersebut mampu membuka dan membawa pikiran 

masyarakat menuju arah kemajuan sehingga tradisi-tradisi yang sudah tidak sesuai 

dengan pola pikir masyarakat yang telah maju maka akan ditinggalkan. Tradisi 

pacangan berakhir pada tahun 1983, namun masyarakat Lingkungan Pancot 

masih memiliki ingatan bersama (collective memory) mengenai tradisi ini. 

Kenangan masa lalu berkaitan tentang pacangan tetap diwariskan kepada 

generasi penerusnya untuk menjadi kisah sekaligus pembelajaran bersama. 
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