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Abstrak 

Suku Banjar merupakan salah satu suku mayoritas yang mendiami 
sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan yang terbagi menjadi tiga kelompok 
besar Banjar Kuala, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Pahuluan. Mereka memiliki 
tradisi yang unik sebelum pernikahan yaitu memberikan uang Jujuran sebagai 
syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Praktik ini sudah berlangsung 
sejak lama dan masih dilakukan sampai sekarang. Menariknya adalah dalam 
praktik ini ternyata ada tradisi lain yang tersembunyi yaitu Manabus Purih, tradisi 
yang hanya dilakukan keluarga kerajaan yang sebenarnya sudah hilang ketika 
kerajaan Banjar dihapuskan namun kini dipraktikkan oleh masyarakat luas yaitu 
Urang Banjar di Kecamatan Amuntai Utara berdasarkan status sosial melalui 
pemberian uang Jujuran. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manabus Purih dalam 
praktik Jujuran yang dilakukan oleh Urang Banjar yang mendiami kecamatan 
Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan. Rumusan 
masalah yang diajukan adalah; (1) Bagaimana struktur objektif Urang Banjar di 
Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, (2) 
Bagaimana kontestasi simbolik yang terjadi dalam praktik Jujuran di Kecamatan 
Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, dan (3) 
Bagaimana bentuk Manabus Purih yang termanisfestasikan pada praktik Jujuran 
dalam konteks Urang Banjar di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Kalimantan Selatan. Dengan teori milik Bourdieu peneliti berusaha 
mengurai praktik Jujuran melalui habitus, arena, dan modal serta strategi-strategi 
apa yang dimainkan oleh pelaku tradisi yang terlibat di dalamnya. Sedangkan 
metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan teori praktik 
sosial Pierre Bourdieu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara dan dokumentasi. 

Hasil analisis yang didapatkan adalah pertama, struktur objektif Urang 
Banjar saat ini adalah; (1) Pejabat Publik, (2) Urang Alim, (3) Orang Kaya, (4) 
Kaum Pegawai, (5) Pedagang, (6) Pegawai Pemerintah, (7) Kaum Jaba, dan (8) 
Pekerja. Untuk memahami lapisan sosial Urang Banjar ada dua hal yang harus 
dilihat yaitu privilese budaya yang bersifat tetap dan pada status yang selalu 
berubah. Privilese budaya menempatkan Urang Alim pada hierarki teratas dimana 
golongan tersebut bersifat tetap sehingga Urang Alim pada Urang Banjar
mendapat tempat tersendiri, diberikan kehormatan terlebih dahulu, dan disegani 
sepanjang waktu. Sedangkan status sosial yang selalu berubah adalah golongan 
yang berdasarkan pada penilaian subjektif yaitu karena kelahiran, mutu pribadi, 
prestasi, kepemilikan dan otoritas. Lapisan sosial dengan status tersebut sifatnya 
kontemporer, sementara, cair, berubah-ubah dan terjadi pada semua lapisan 
kecuali Urang Alim. Temuan kedua, meskipun demikian dalam pernikahan, 
kedua struktur objektif tersebut bersifat tidak tetap karena Urang Banjar hanya 
melihat pada kelas yang bertumpu pada kriteria kelahiran, mutu pribadi, prestasi, 
kepemilikan dan otoritas sehingga terdapat dua kelas. Kelas yang pertama Urang
Sugih (kelas menengah ke atas) apapun latar belakangnya, kelas yang kedua 
Urang Biasa (kelas menengah ke bawah) yang kurang pada modal ekonomi dan 
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budaya. Antara dua kelas ini terlihat perbedaan jumlah Jujuran yang diberikan 
laki-laki kepada perempuan.  

Temuan ketiga, pada praktik Jujuran ternyata terdapat modal-modal 
(ekonomi, budaya, sosial, simbolik) yang dipertaruhkan dan dikonversikan dalam 
bentuk modal yang lain serta strategi-strategi yang dipakai dalam menentukan 
jumlah Jujuran. Temuan keempat, Manabus Purih yang ada pada masa kerajaan 
Banjar termanisfestasikan pada Jujuran yang dipraktikan Urang Banjar sekarang 
yaitu ketika jumlah Jujuran jauh melebihi standar suatu wilayah apabila; (1) 
Seorang laki-laki yang menikahi perempuan berpendidikan, (2) Seorang laki-laki 
yang menikahi perempuan dari kalangan Urang Sugih, (3) Seorang laki-laki yang 
menikahi  perempuan yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang besar. 
Temuan kelima, dengan adanya Manabus Purih praktik Jujuran mengalami 
pergeseran makna dimana awalnya merupakan bentuk kasih sayang dari seorang 
laki-laki kepada perempuan kini menjadi simbol kelas bagi kedua belah pihak 
(laki-laki maupun perempuan). Selain sebagai distingsi, Jujuran juga menjadi 
wadah penegasan status marital perempuan. 

Berdasarkan lima temuan tersebut dapat dikatakan bahwa tradisi Jujuran
menjadi syarat dalam pernikahan yang sudah lama dipraktikkan merupakan 
identitas Urang Banjar dan penentuan Jujuran tersebut berdasarkan pada status 
sosial yang merujuk pada kepemilikan modal sehingga hal ini menyebabkan 
pergeseran dalam memaknai Jujuran yang termanifestasikan dalam Manabus 
Purih.

Kata Kunci: Manabus Purih, Habitus, Modal, Arena. 
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