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BAB 4 

Nilai Luhur Dari Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Suku Sasak 

 

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan analisa terhadap nilai luhur dari tradisi 

kawin lari dalam perkawinan adat suku Sasak, juga termasuk perkawinan sebagai unsur dari 

kebudayaan, perkawinan adat sebagai salah satu bentuk dari perkawinan, sistem perkawinan, 

serta pengaruh agama dalam perkawinan adat.  

4.1 Kebudayaan Dan Perkawinan 

Budaya merupakan hasil karya, cipta dan rasa manusia. Manifestasi dari daya kreatif 

manusia itulah kebudayaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia juga dibentuk 

oleh kebudayaan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena ada hubungan timbal balik di 

antara keduanya. Salah satu unsur dari kebudayaan ialah perkawinan seperti yang dikatakan 

oleh Koentjaraningrat. Ia juga dibuat oleh manusia serta manusia juga dibentuk oleh sebuah 

perkawinan. Secara biologis, tanpa perkawinan kita tidak akan pernah ada. Pada dasarnya, 

manusia perempuan dan laki-laki akan melakukan perkawinan dan itu sudah menjadi budaya 

walaupun sekarang ada juga yang melakukan perkawinan sejenis. Hal ini membuktikan 

adanya hubungan timbal balik antara manusia dan budaya serta sebaliknya budaya dan 

manusia. Manusia memiliki budaya masing-masing sesuai dengan konteks di mana mereka 

menetap. Karena itu, lahirlah perkawinan adat. Perkawinan adat merupakan salah satu bentuk 

dari perkawinan. 

Perkawinan adat  adalah  perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat yang 

masing-masing. Di suku Sasak perkawinan adatnya disebut merariq. Suku tersebut memiliki 

bentuk perkawinan adat berdasarkan persiapan ke arah perkawinannya. Di suku Sasak, 

persiapan ke arah perkawinannya melalui cara kawin lari. Sebenarnya, penulis kurang setuju 
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dengan pemikirannya Imam Sudyat yang memasukan perkawinan lari dalam bentuk 

perkawinan adat. Alasannya karena cara kawin lari sebagai persiapan ke arah perkawinan 

tidak selalu dianggap benar atau dipandang negatif oleh masyarakat sehingga ada sanksi 

ketika model perkawinan lari ini dilakukan. Bahkan perkawinan lari bukanlah bagian dari 

perkawinan adat seperti contoh-contoh yang sudah penulis paparkan yakni, perkawinan lari 

yang dilakukan di Bugis, Toraja, Papua dan sebagainya. Perkawinan lari dilarang dan bisa 

mendapat sanksi apabila dilakukan. Akan tetapi, penulis kembali menyadari bahwa walaupun 

kawin lari dilarang dan ada sanksinya, ia bisa saja terjadi dalam lingkup masyakarat yang 

melekat dengan adat-istiadatnya. Melalui Penelitian ini lebih lagi mempertegas bahwa 

perkawinan lari merupakan bagian atau bentuk dari perkawinan adat. 

4.1.1 Pemahaman Masyarakat Sasak Tentang Perkawinan    

Bagi masyarakat Sasak, perkawinan adalah suatu proses yang amat mulia yang wajib 

dijalani oleh manusia untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang serta meneruskan keturunan. 

Selain itu, perkawinan juga merupakan proses bersatunya sepasang manusia atas dasar suka 

sama suka (cinta), saling berkebutuhan, dan berkeinginan untuk membangun rumah tangga 

yang harmonis. Menurut penulis, di dalam pengertian tadi menghasilkan hakikat dari 

perkawinan bagi masyakarat Sasak itu sendiri. Hakikatnya antara lain, proses yang amat 

mulia, wajib dijalani oleh manusia, dan atas dasar suka sama suka atau cinta.   

Berbicara tentang hakikat perkawinan, ia mengandung pengertian prinsip dasar dari 

perkawinan khususnya dalam pandangan orang Sasak. perkawinan memiliki prinsip dasar 

sebagai proses yang amat mulia. Menurut saya, sesuatu yang mulia sama dengan sesuatu 

yang suci atau sakral. Seperti yang penulis sudah paparkan dalam landasan teori bahwa 

perkawinan sebagai proses yang sakral karena di dalamnya ada sebuah ikatan janji yang 

disaksikan bukan saja oleh manusia biasa tetapi oleh yang dianggap suci dan mulia oleh kita 

dengan sebutan Tuhan. Kesakralan itu terjadi ketika ada janji yang diungkapkan di hadapan 



61 

 

masyarakat, negara dan Tuhan. Berikutnya, perkawinan wajib dijalani oleh manusia. 

Maksudnya, bagi masyarakat Sasak perkawinan itu harus dilakukan. Menurut saya, 

perkawinan itu wajib dilakukan tergantung dari masing-masing pribadi dan masyarakat di 

berbagai tempat karena belum tentu semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan 

orang Sasak yang menganggap bahwa perkawinan itu harus atau wajib dilakukan. Alasan 

orang Sasak menganggap perkawinan itu wajib dijalani yaitu untuk meneruskan keturunan 

mereka dan mewujudkan cinta kasih.  

Selanjutnya, perkawinan dijalani atas dasar suka sama suka atau saling cinta. Jarang 

sekali orang Sasak menjodohkan anaknya atau memilih pasangan hidup untuk anaknya, 

mereka memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih pasangan hidup mereka 

sendiri. Asalkan anak mereka saling suka dan saling cinta, maka boleh menikah. Karena itu, 

cara perkawinan mereka tidak melalui pelamaran melainkan kawin lari. asal suka sama suka 

maka langsung dibawa lari. Mereka menghargai pilihan dari anak-anak mereka maka 

diberikan kebebasan untuk kepada anak-anak mereka memilih pasangan yang mereka sukai 

dan cintai. Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi 

kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam hasil wawancara yang sudah saya uraikan dalam 

bagian perkawinan adat orang Sasak, disitu kita bisa melihat bahwa ada juga orangtua yang 

terkejut dan sedih melihat anak gadis mereka dibawa lari, sebenarnya itu bukan karena cara 

perkawinannya atau orangtuanya yang tidak setuju atas pilihan anaknya, hanya saja karena 

mereka belum menginginkan anaknya untuk menikah karena usianya yang masih belia, ada 

juga yang sementara studi. Dengan kata lain, kriteria orangtua di suku Sasak di zaman 

modern ini ialah bukan kriteria pemilihan pasangan anaknya, melainkan kriteria menikah di 

usia yang sudah matang atau setelah berhasil baik dalam studi maupun dalam kerjanya (bisa 

juga berhasil dalam membuat tenun).  
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Seorang perempuan Sasak telah dianggap matang ketika dia bisa menenun. Ini 

merupakan syarat yang mencirikan masyarakat tradisional dan bukanlah masyarakat modern. 

Ini juga menandakan bahwa perempuan dalam adat perkawinan si Sasak memiliki peran yang 

penting dalam perekonomian rumah tangga. Jadi, bukan hanya lelaki yang bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga perempuan. Pada konteks ini, sebenarnya telah 

terjadi semacam kesepakatan yang telah diatur oleh kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, 

tanpa disuruh untuk bekerja sekalipun perempuan Sasak sudah mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau boleh sedikit keluar dari konteks, maka 

penulis ingin menyinggung tentang masyarakat tradisional dan modern dari sudut pandang 

peranan perempuan dalam perekonomian rumah tangga. Ketika melihat contoh kasus di 

Sasak, penulis menganggap bahwa kesadaran perempuan di dunia modern saat ini untuk 

bebas memilih pekerjaan serta ingin berpartisipasi dalam perekonomian rumah tangga, 

merupakan permasalahan yang tidak baru. Ini merupakan kenyataan klasik, di mana 

perempuan Sasak mencoba menampilkannya. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa 

masalah yang dialami oleh sebagian besar wanita sehingga mereka memilih untuk menjadi 

wanita karir (perempuan modern) merupakan permasalahan yang sudah dialami terlebih 

dahulu oleh para penenun di Sasak (perempuan tradisional). 

Selain hakikat, dalam pengertian perkawinan orang Sasak juga mengandung tujuan 

dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang. Dalam analisa 

penulis mencoba untuk memberi perhatian pada salah satu tema yakni perkawinan hanyalah 

salah satu dari buah cinta dan kasih sayang. Kita tidak boleh memberikan perhatian khusus 

hanyalah pada perkawinan karena setelah perkawinan masih ada banyak hal yang merupakan 

bagian-bagian dari cinta dan kasih sayang. Ibarat sebuah pohon, maka perkawinan hanyalah 

sebuah ranting dari pohon tersebut sedangkan cinta dan kasih sayang adalah pohon itu sendiri 

serta akar-akarnya. Di ranting yang lain ada, anak-anak, ada orang tua, ada pekerjaan dan ada 
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hal-hal lain yang merupakan perwujudan dari cinta dan kasih sayang. Perkawinan merupakan 

hal yang istimewa (meskipun dia hanya salah bagian dari cinta dan kasih sayang), ketika 

perkawinan mendapat pengakuan dari masyarakat dan juga negara. Perkawinan itu istimewa 

ketika manusia menganggap itu adalah salah satu peristiwa yang terjadi hanya sekali seumur 

hidup serta perkawinan adalah hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Karena perkawinan 

itu sakral, maka salah satu hal yang membuat perkawinan itu sakral adalah cinta dan kasih 

sayang. Dengan kata lain, cinta dan kasih sayang pada hakikatnya adalah hal yang suci. 

Tujuan yang lainnya yakni, meneruskan keturunan, saling berkebutuhan, dan 

membangun rumah tangga yang harmonis. Tujuan yang sama seperti tujuan perkawinan yang 

ditetapkan dalam pasal 1 UU no. 1-1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material. Pembentukan keluarga itu pula erat hubungannya 

dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan 

kewajiban orang tua.
1
 Hal ini berarti, dalam perkawinan harus ada kerjasama dan saling 

percaya antara suami dan isteri dan semua itu tidak bisa dilakukan secara individu, jika 

demikian maka kebahagiaan, dan kesejahteraan tidak akan tercapai.  

Perkawinan untuk memperoleh keturunan juga diajarkan oleh semua agama. Dalam 

hukum Islam perkawinan yang menegakkan ajaran agama terjadi untuk memperoleh 

keturunan yang sah. Selain itu, untuk menebus dosa, maka dalam agama Hindu harus 

menurunkan atau memiliki keturunan. Bagi suku Sasak, memperoleh keturunan untuk 

mempertahankan garis keturunan suku Sasak agar tidak putus. Hal ini berarti, bahwa  

masing-masing agama, suku dan adat istiadat tidak memiliki peraturan yang sama dalam hal 

                                                           
1
Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Hukum Perkawinan,..21 
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tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Serta soal penerusan keturunan di dalam 

perkawinan.    

Perkawinan juga bertujuan untuk penyatuan dua insan manusia. Apabila dilihat dari 

segi bahasa dalam hal ini bahasa Arab kata “kawin” yang berasal dari kata nikkah memiliki 

arti persetubuhan. Menurut penulis persetubuhan memiliki arti dua raga yang menjadi satu. 

Dua raga yang menjadi satu bukan hanya semata-mata raganya saja yang disatukan, tetapi 

persetubuhan memiliki makna yang lebih dari itu yakni, dua hati, pikiran, perasaan, karakter, 

sifat yang walaupun berbeda tetapi dia bisa disatukan. Sebagai contoh, Si A dan Si B mereka 

saling mencintai, setelah pacaran, mereka mulai ada rencana untuk membangun rumah 

tangga baru, mereka akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Ketika sudah 

masuk dalam bahtera rumah tangga, ada banyak perbedaan di antara mereka mulai dari 

karakter, pemikiran, pandangan dan sebagainya, akan tetapi perbedaan itu tidak menjadi 

penghalang bagi mereka. Perbedaan tadi disatukan melalui rasa saling pengertian, 

menghargai dan menghormati. Dan yang paling penting, cinta merekalah yang mampu 

menyatukan perbedaan itu.  

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, setiap budaya pasti memiliki cara perkawinan 

yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat mereka. Hal ini yang dinamakan perkawinan 

adat. Perkawinan adat suku Sasak disebut Merariq. Perkawinan ini juga merupakan hasil 

budaya dari Suku Sasak, walaupun ada yang mengatakan bahwa perkawinan ini dipengaruhi 

oleh budaya Bali, namun merariq sudah menjadi ciri khas perkawinan adat suku Sasak. pada 

landasan teori, saya sudah menjelaskan bahwa di dalam perkawinan adat, terdapat larangan-

larangan dan tata tertib yang diatur sesuai dengan konetks budaya suatu masyarakat, salah 

satunya masyarakat Sasak. penulis sudah menguraikan apa saja larangan-larangan dan 

sanksinya atau ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam pelaksanaan merariq. Hal inilah yang 

dikatakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa perkawinan adat adalah perkawinan yang 
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mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat 

bersangkutan. Berkaitan dengan perkawinan adat, salah satu azasnya ialah perkawinan 

bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan 

damai, bahagia dan kekal, ini pula yang terlihat dari pandangan orang Sasak tentang 

perkawinan dimana bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. 

Berbicara mengenai ketentuan atau aturan yang dibuat salah satunya dalam hal 

perkawinan yang ada di masyarakat Sasak, maka salah satu hal yang menarik untuk dibahas 

yaitu mengenai perceraian. Di suku Sasak khususnya kampung Sade sebagai kampung 

tradisional, untuk bercerai sangatlah mudah. Pasangan yang akan bercerai tidak perlu 

bersusah payah untuk membuat surat cerai atau mengajukan gugatan dan kemudian 

perceraian diselesaikan di pengadilan, melainkan perceraian dapat terjadi lewat mulut ke 

mulut. Misalnya, si A ingin bercerai dengan si B, si A mengatakan kepada si B bahwa ia 

ingin bercerai dan si B pun menyetujuinya, maka perceraian itu telah sah. Latar belakang cara 

perceraian ini dilakukan tidak terlalu jelas ketika dijelaskan oleh masyarakat Sasak, alasannya 

hanya sederhana bahwa itu sudah menjadi adatnya mereka. Menurut analisa penulis, cara 

perceraian itu terjadi karena faktor masyarakat Sasak, khususnya kampung Sade yang tingkat 

pendidikannya masih di bawah rata-rata. Banyak penduduknya tidak sekolah atau pendidikan 

yang hanya pada tingkat sekolah dasar, sehingga sampai pada zaman modern seperti ini 

mereka masih belum mengerti melakukannya. Mereka masih saja mengikuti nenek 

moyangnya yang di zaman mereka belum ada lembaga khusus untuk mengatur perceraian. 

Dalam bentuk yang lain, bagi penulis perceraian itu bisa terjadi melalui media “mulut 

ke mulut”, ini menandakan bahwa perkawinan itu terjadi ketika ada media “mulut ke mulut.” 

Mulut adalah salah satu media untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati. Ketika Si A 

ingin memacari (beberaye) Si B, maka Si A mengungkapkan isi hatinya melalui media mulut. 

Sampai pada masa ingin melakukan merariq – pun Si A akan menggunakan mulut terlebih 
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dahulu sebelum melakukan proses tersebut, oleh karena itu ketika Si A sudah tidak lagi 

mencintai dan menyayangi Si B, maka Si A hanya perlu menggunakan media utamanya 

ketika mengungkapkan hasrat hati pada awalnya. Karena pada awalnya tidak pemerintah 

(KUA atau Pengadilan) yang menjadi media, maka masyarakat Sasak melihat segala sesuatu 

yang berurusan dengan Merariq atau perceraian haruslah di awali dengan media “mulut.” 

Dengan demikian, perceraian bisa terjadi ketika maksud dan tujuan hati untuk bercerai sudah 

disalurkan melalui mulut. Dari sisi ini juga, bisa di lihat bagaimana sebuah proses yang 

sangat tradisional dari sebuah masyarakat tradisional. 

4.1.2 Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak  

 Di Sasak Sade, sistem perkawinan yang dominan diterapkan ialah sistem perkawinan 

Indogami. Sistem perkawinan indogami ialah perkawinan antar sepupu atau dalam bahasa 

Sasak antar misan. Hal ini dilakukan karena orang Sasak ingin mempererat tali persaudaraan 

atau kekerabatan mereka. Hal itu senada dengan penadapat Van Wouden dalam karyanya 

“Klen, Mitos dan Kekuasaan” tentang organisasi sosial atau klen yang erat dengan pola 

perkawinan masyarakat yang di dalamnya terjadi sistem pertukaran bukan pada sistem timbal 

balik. Ini merupakan bentuk perkawinan adat yang bersifat cross cousin atau perkawinan di 

antara saudara sepupu silang. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa mereka menerapkan 

sistem perkawinan ini karena mereka ingin mempertahankan harta dan kekayaan leluhur agar 

tidak jatuh ke tangan orang lain. Sistem perkawinan ini juga menunjukan bahwa dalam hal 

perkawinan masyarakat Sade tergolong masyarakat yang eksklusif karena mereka tertutup 

terhadap masyarakat luar yang ingin menikah dengan orang dari suku mereka.  

4.2 Kawin Lari 

Kawin lari merupakan salah satu dari bentuk perkawinan adat. Namun, menurut saya 

kawin lari bukan saja bentuk dari perkawinan adat, ia juga bisa merupakan bentuk dari 

perkawinan umumnya. Pada landasan teori dikatakan bahwa perkawinan lari bisa saja terjadi 
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di berbagai masyarakat adat. Akan tetapi, ternyata yang penulis menyadari bahwa bentuk 

perkawinan seperti ini tidak saja dilakukan dalam masyarakat adat, melainkan juga dilakukan 

dalam masyarakat modern. Maksudnya, masyarakat yang sudah maju dan jarang lagi 

mengenal nilai-nilai tradisional seperti masyarakat di perkotaan atau daerah metropolitan. 

Kawin lari bukanlah hanya dilakukan sebagai persiapan ke arah perkawinan saja, melainkan 

ia juga merupakan suatu cara perkawinan. Alasannya, ada juga pasangan yang melakukan 

kawin lari dan tidak kembali kepada keluarga. Akad nikah atau pemberkatan nikah dan 

prosesi tanpa diikuti oleh orangtua dan keluarga karena tidak ada pemberitahuan dari 

pasangan tersebut. Hanya pasangan tersebut saja yang melaksanakan perkawinan. Namun, 

sebenarnya yang dibahas lebih kepada persiapan ke arah perkawinannya karena dua daerah 

yang dibahas di sini adalah bagian dari Indonesia yang masih kental dengan budaya dan adat-

istiadatnya.   

4.2.1 Pengertian Kawin Lari 

Pada landasan teori, dijelaskan bahwa perkawinan lari adalah bentuk perkawinan 

yang dilakukan oleh pasangan, di mana seorang pemuda membawa lari gadis yang ia sukai 

untuk menghindari persyaratan adat dan tidak ada persetujuan dari orangtua. Hal ini sangat 

berbeda dengan pandangan orang Sasak tentang kawin lari. Kawin lari atau merariq 

sebaliknya dilakukan bukan karena pasangan yang akan menikah ingin menghindari 

persyaratan adat atau karena tidak ada persetujuan dari orang tua. Kawin lari ini dilakukan 

melainkan untuk memenuhi persyaratan adat. Bagi orang Sasak, sebelum melakukan 

perkawinan atau akad nikah, pemuda terlebih dahulu harus membawa lari gadis yang akan 

dinikahinya. Karena itu, pelamaran dilarang keras. Dengan kata lain, pemuda tidak 

diperkenankan untuk melamar gadis yang ingin dinikahinya secara baik-baik karena dianggap 

tidak sopan. Cara yang baik yaitu harus melarikan gadisnya. Selanjutnya, kawin lari juga 

dilakukan bukan karena persoalan tidak setuju-nya orang tua dari salah satu pihak baik 
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pemuda maupun gadisnya karena bagi orang Sasak, orang tua setuju dan tidak setuju, tetap 

kawin lari itu wajib dilakukan. Ini terjadi karena hal itu sudah menjadi kebiasaan dan budaya 

mereka.  

Walaupun kawin lari merupakan ciri khas perkawinan adat Sasak, namun perlu 

ditekankan, kawin lari yang dilakukan bukanlah pasangan melarikan diri tanpa memberitahu 

kabar kepada keluarga seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, melainkan kawin lari ini 

memiliki tata tertib dan aturan dan hal ini harus dipenuhi. Tata tertib dan aturan tersebut 

antara lain, pemuda dan gadisnya harus memiliki rasa suka sama suka, pemuda terlebih 

dahulu membicarakan hal tersebut kepada gadis yang ingin dinikahinya bahwa ia ingin 

membawa lari gadisnya untuk menikah, pemuda sudah menyiapkan tempat persembunyian 

bagi gadis yang disukainya sudah tentu di rumah sanak keluarganya, setelah dibawa lari 

paling lambat tiga hari pemuda harus mengutus seseorang biasanya Kepala Dusun untuk 

memberikan informasi kepada pihak keluarga gadis bahwa anak mereka telah dilarikan untuk 

dinikahkan. Jadi, kawin lari di sini bukan terjadi asal-asalan tetapi sebagai pemenuhan adat 

dan sudah ada tata tertib dan aturan-aturan yang dibuat sehingga proses perkawinan tetap 

dilangsungkan secara baik-baik.       

4.2.2 Bentuk Kawin Lari 

Bentuk kawin lari seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 yang dijelaskan melalui 

pemikiran beberapa ahli yakni, Ter Haar, Imam sudyat, dan Hilman Hadikusuma, kawin lari 

dibagi menjadi dua bentuk yakni, kawin lari bersama atau wegloop-huwelijk dan kawin bawa 

lari atau schaak-huwelijk. Kawin lari bersama ialah kawin lari yang dilakukan atas 

persetujuan kedua belah pihak yang tujuannya untuk menghindari suatu keharusan 

pembayaran ataupun tantangan dari orang tua, sedangkan kawin lari bersama adalah kawin 

lari yang dilakukan dengan paksaan dari salah satu pihak untuk memenuhi hasrat sepihak. 

Apabila kita kembali melihat perkawinan adat suku Sasak yakni merariq atau bisa kita 
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katakan dengan kawin larinya orang Sasak, maka kedua bentuk belum mampu memberikan 

tempat bagi kawin lari dalam perkawinan adat Sasak. Memang kawin lari di suku Sasak 

dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak maka kawin lari tersebut bisa masuk pada 

bentuk wegloop-huwelijk.  

Yang perlu kita sadari ialah bahwa, kawin lari dalam perkawinan adat Sasak bukan 

semata-mata dilakukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan kembali lagi saya 

tegaskan, itu dilakukan bukan untuk menghindari suatu keharusan adat melainkan dilakukan 

untuk memenuhi keharusan adat. Apalagi dilakukan karena orangtua tidak setuju, itu 

pandangan yang salah menurut orang Sasak. Sebaliknya, kawin lari sudah menjadi bagian 

dalam perkawinan adat mereka untuk tujuan yang postif yakni, sebagai bentuk penghargaan 

terhadap perempuan karena mereka tidak bisa ditawar-tawar selayaknya barang dan untuk 

menunjukan keberanian sang terune sebagai lelaki dewasa yang siap menikah. Apa bentuk 

kawin lari seperti ini? Pada akhirnya, penulis mengusulkan satu bentuk atau model kawin lari 

yang ketiga selain yang diusulkan oleh Ter Haar dan pengikut-pengikutnya. Bentuk tersebut 

penulis namakan kawin lari adat yang dalam bahasa Belanda wegloop-huwelijk-gewoonte.  

Kawin lari adat atau wegloop-huwelijk-gewoonte merupakan salah satu bentuk kawin 

lari yang baru penulis lahirkan atau ciptakan melalui pandangan orang Sasak tentang kawin 

lari. Bentuk kawin lari ini adalah kawin lari yang dilakukan bukan karena pemenuhan 

persyaratan adat, tidak ada persetujuan dari orangtua terhadap pilihan anaknya, tidak semata-

mata karena rencana kawin lari ini disetujui oleh pasangan yang terlibat, bukan pula karena 

paksaan atau terpaksa melainkan dilakukan karena pemenuhan keharusan adat. Dengan kata 

lain, kawin lari adat adalah bentuk kawin lari yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan 

adat. Pada umumnya kawin lari dapat dilakukan di semua lingkungan masyarakat adat, akan 

tetapi yang penulis ketahui bahwa kawin lari yang dilakukan bukan merupakan bagian dari 

perkawinan adat dan pasti ada sanksinya apabila kawin lari itu dilakukan, seperti di Bugis, 
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Toraja, Maluku, Papua, dan Padang yang sudah penulis uraikan dalam landasan teori. 

Namun, pada masyarakat Sasak, kawin lari itu bagian dari pada perkawinan adat mereka. 

Karena itu, suku Sasak, Lombok merupakan salah satu contoh dari wegloop-huwelijk-

gewoonte.   

4.2.3 Penyebab Kawin Lari 

Ketika selesai meneliti tentang kawin lari, penulis mencoba untuk memahami tradisi 

tersebut dan beberapa unsur di belakangnya yang menyebabkan tradisi tersebut bisa terjadi. 

Kawin lari seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya adalah suatu tradisi bagi 

masyarakat Sasak dan itu bukan merupakan sesuatu yang dilarang, bahkan tradisi tersebut 

sudah memiliki tata cara serta sudah memiliki upacara tersendiri. Dengan kata lain kawin lari 

di Sasak sudah merupakan bagian dari masyarakat Sasak itu sendiri, bahkan kalau berbicara 

mengenai perkawinan, maka kawin lari itu identik dengan Sasak. Meskipun demikian, kawin 

lari pada mulanya pasti memiliki alasan mengapa bisa terlaksana. Bagi penulis, ini bisa 

dianalisa berdasarkan data yang ada. Selain faktor penghargaan terhadap perempuan dan 

untuk menunjukan jiwa ksatria dari seorang lelaki Sasak, menurut analisa penulis faktor yang 

paling mendasar sebenarnya ialah kelanjutan dari kisah Putri Mandalika.  

Kecemasan di antara kedua pasangan yang sedang pacaran. Si pemuda cemas dengan 

adanya pihak ketiga yang bisa saja merampas kekasihnya, sedangkan si gadis mencemaskan 

kemampuan pasangannya dalam hal melindungi serta memberikan kenyamanan bagi dirinya. 

Si pemuda memiliki kecemasan yang lebih lagi, dan bagi penulis kecemasan lain dari si 

pemuda terletak pada posisi ketidakpastiannya pasangan perempuan yang kapan saja bisa 

dibawa lari oleh laki-laki lain karena tradisi sudah memperbolehkan. Oleh karena itu, bisa 

saja si gadis dibawa lari kapan saja, untuk itu si pemuda mengambil inisiatif terlebih dahulu 

daripada nanti pasangannya dibawa lari oleh laki-laki lain. Inti kasus tersebut adalah 
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bagaimana si pemuda mencoba untuk menguji si gadis tersebut sekaligus si pemuda 

memastikan bahwa si wanita apakah betul-betul mencintai si pria ataukah sebaliknya. 

Apabila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat Sasak, sesuai pantauan penulis 

masyarakat Jawa yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang berada di luar lingkungan 

Keraton karena jelas dalam lingkungan Keraton tidak pernah ada pasangan yang berani 

melakukan kawin lari, menurut penulis penyebab kawin lari karena orang tua tidak setuju 

anaknya menikah muda atau tidak merasa bahwa puteri atau puteranya cocok dengan pilihan 

pasangan hidup mereka karena berbeda agama, bisa juga suku, atau karena derajatnya. 

Bahkan kawin lari bisa juga dilakukan karena dari pihak laki-laki belum mampu untuk 

membayar mas kawin atau belum mampu memenuhi persyaratan yang ada. 

4.2.4 Dampak Kawin Lari 

Kawin lari tidak selamanya memiliki dampak negatif, karena dalam pandangan 

masyarakat Sasak kawin lari dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang positif. Kawin lari 

merupakan salah satu porsi atau bagian ke arah perkawinan yang dianggap sebagai proses 

yang amat mulia. Lebih jelas lagi, penulis akan membahas lebih mendalam dan terperinci apa 

saja dampak kawin lari sesuai hasil penelitian, baik dampak negatif maupun dampak positif 

yang penulis jangkau dari penelitian ini. 

Dampak positif, setelah melakukan penelitian tentang kawin lari khususnya suku 

Sasak sebagai bagian perkawinan adat mereka, ada hal baru yang penulis dapatkan yang 

tentunya penulis bagikan melalui tulisan ini. Dampak positifnya, memberikan kesadaran 

kepada masyarakat umum yang selalu memandang negatif kawin lari bahwa ternyata kawin 

lari seperti yang dilakukan masyarakat Sasak ini mampu membuat penulis melahirkan model 

perkawinan yang baru perkawinan lari yang dilakukan bukan karena melanggar persyaratan 

melainkan karena memenuhi keharusan adat. Penulis mencoba mengajak beberapa orang di 

Lombok yang bukan orang Sasak menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang model 



72 

 

perkawinan adat yaitu kawin lari yang dilakukan oleh orang Sasak, mereka menganggap 

bahwa apa yang dilakukan oleh orang Sasak itu salah karena bertentangan dengan hukum dan 

agama. Hal ini berarti mereka menganggap negatif apa yang dilakukan orang Sasak mengenai 

perkawinan adat mereka dengan cara kawin lari. sebenarnya, ada perjuangan cinta yang 

terlihat dari proses perkawinan ini. Si pemuda harus membawa lari gadisnya di rumah atau 

lingkungan tempat gadis tersebut tinggal dengan hati-hati karena tidak boleh ketahuan oleh 

orang tua dan keluarga si gadis. Apabila hal itu terjadi maka pemuda tersebut gagal atau tidak 

berhasil. Namun, ketika pemuda tersebut berhasil maka suatu kebanggaan terhadap dirinya 

untuk melarikan gadis yang ia cintai untuk menikah. Dengan demikian juga, pemuda tersebut 

tidak menganggap gadisnya sebagai barang yang ditawar-tawar, tetapi sebagai manusia yang 

cintanya dihargai dengan modal keberanian dan perjuangan sang pemuda. 

Dampak negatif sebenarnya bukan pada prosesi kawin larinya, tetapi pada orang-

orang yang menyalah-gunakan kawin lari tersebut. Saat ini kawin lari sebagai perkawinan 

adat suku Sasak disalah-gunakan oleh anak-anak muda yang dimabuk cinta. Sayangnya, hal 

ini dilakukan bukan saja oleh pemuda dan pemudi Sasak tetapi juga suku lainnya yang 

menetap di pulau Lombok. Mereka melakukan kawin lari dengan tujuan yang salah dan tidak 

sesuai dengan tata tertib adatnya orang Sasak. Anak-anak muda yang dimabuk asmara itu 

melakukan kawin lari bukan untuk memperjuangkan cinta mereka, tetapi kebanyakan 

dilakukan karena nafsu sesaat. Banyak anak muda yang karena pergaulan bebas sehingga 

terjadi hamil-menghamili yang pada akhirnya menggunakan kawin lari sebagai jalan keluar. 

Para orang tua biasanya panik sehingga melapor kepada pihak yang berwajib untuk mencari 

jejak anaknya baik yang dilarikan maupun yang melarikan. Karena setelah berhasil 

melakukan kawin lari, tidak ada pemberitahuan atau kabar dari sang anak terhadap orang 

tuanya. Selain itu, di kampung-kampung yang tingkat pendidikannya dibawah rata-rata, 

ketika melakukan kawin lari, usia mereka masih sangat belia dengan emosi yang belum stabil 



73 

 

sehingga banyak juga diantara mereka yang rumah tangganya tidak awet atau usia 

perkawinan yang tidak bertahan lama.   

4.3 Nilai Luhur Yang Terkandung Dalam Tradisi Kawin Lari 

Setelah melakukan beberapa analisa, penulis telah mencoba untuk mencari dampak 

postif dari tradisi kawin lari. Dari semua dampak positif terkandung di dalamnya nilai-nilai 

dari kebudayaan masyarakat Sasak. Nilai-nilai ini bagi penulis merupakan nilai-nilai yang 

terbentuk dengan kesadaran penuh dan juga merupakan suatu kebaikan yang terdapat di 

dalamnya. Dalam konteks inilah, penulis memilih untuk menggunakan istilah nilai luhur dari 

masyarakat Sasak. Dua dari tiga konsep Batista Mondin dapat terlihat dalam tradisi kawin lari 

ini yakni, pedagogis karena nilai luhur dari tradisi kawin lari ini sudah membentuk watak 

atau kepribadian dari masyarakat Sasak. Kemudian, antropologis karena nilai luhur dari 

tradisi kawin lari di suku Sasak merupakan adat-istiadat perkawinan, cara perkawinan dan 

nilai-nilai luhur tersebut yang membedakan tradisi kawin lari dari orang dengan orang pada 

daerah lainnya. Sasak Nilai luhur tersebut antara lain: penghargaan terhadap perempuan, 

keberanian, dan menjunjung tinggi perjuangan cinta. 

4.3.1 Penghargaan Terhadap Perempuan 

Lelaki Sasak mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka harus melindungi 

perempuan karena perempuan adalah makhluk yang berharga dan mereka tidak sama seperti 

binatang yang bisa ditawar-tawar. Dalam konteks ini, orang Sasak memiliki tingkat 

penghargaan terhadap perempuan yang tinggi. Dengan membawa lari seorang perempuan, 

bagi saya ini merupakan cara mereka sendiri yang berasal dari landasan berpikir mereka. 

Nilai dan harga diri seorang perempuan bagi orang Sasak adalah sesuatu yang tak bisa ditukar 

dengan ucapan dan juga uang. Perlu tindakan yang berani untuk bisa membayar nilai-nilai 

dalam diri perempuan Sasak. 
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4.3.2 Keberanian  

Bagi lelaki Sasak, berhasil melakukan kawin lari dengan perempuan yang dicintai 

merupakan tindakan yang “jantan” atau tindakan yang menunjukkan bahwa mereka siap dan 

mampu menjadi suami dari perempuan yang dibawa lari. Dari sini bisa juga dikatakan bahwa 

perempuan Sasak juga memiliki penilaian tersendiri bagi para lelaki Sasak. Seorang lelaki 

disebut lelaki, ketika dia mampu memenuhi tuntutan tradisi perkawinan Sasak. Menurut 

penulis, Keberanian adalah simbol tanggung jawab. Tanggung jawab baik kepada diri sendiri 

maupun kepada perempuan yang siap dinikahinya.  

Tanggung jawab terhadap diri sendiri karena sebelum lelaki tersebut membawa lari 

perempuan yang dicintainya, ia sudah bisa melindungi dirinya. Alasannya karena melakukan 

kawin lari sebenarnya tidak mudah. Saat si perempuan dibawa lari oleh sang lelaki, orang tua 

atau keluarga dari si perempuan tidak boleh mengetahuinya. Apabila ketahuan, maka lelaki 

tersebut dianggap gagal dan tidak boleh lagi menikah dengan si perempuan tersebut. Dengan 

demikian, ia harus menjaga dirinya dengan hati-hati. Ketika sang lelaki bertanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri, maka ia juga dianggap bisa bertanggung jawab terhadap perempuan 

yang ingin dinikahinya. Dan kelak lelaki tersebut pula bisa bertanggung jawab terhadap 

keluarganya.  

4.3.3 Menjunjung Tinggi Perjuangan Cinta 

Bagi orang Sasak, kisah Puteri Mandalika memberikan pengertian tertentu dalam 

falsafah kehidupan mereka terutama yang berhubungan dengan perkawinan. Puteri 

Mandalika melakukan tindakan yang bersifat netral untuk menghindari terjadinya 

pertumpahan darah antara para pangeran yang ingin mempersuntingnya. Kejadian ini 

merupakan pelajaran berharga bagi orang Sasak. Mereka berusaha agar kisah sedih itu tidak 

terjadi dan jalan yang diambil ialah dengan membawa lari perempuan yang ingin dijadikan 

sebagai isteri. Di sini letak keseriusan mereka untuk mempertahankan seorang wanita yang di 
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cintai dan juga menjaganya dari lelaki lain dan terutama menyelamatkan nyawa perempuan 

yang mereka cintai agar tidak melakukan tindakan yang berbahaya terutama tindakan bunuh 

diri.  

4.4 Pengaruh Agama Dalam Proses Perkawinan Adat Suku Sasak 

Agama juga merupakan salah satu unsur dari kebudayaan dan memiliki pengaruh 

yang kuat dalam kehidupan manusia salah satu kehidupan manusia yang ada di Indonesia. 

Selain agama suku, ada enam agama resmi yang dianut bangsa kita yakni, Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Dari ke-enam agama tersebut, agama Islam yang 

jumlahnya paling banyak sehingga bisa dikatakan agama tersebut merupakan agama 

mayoritas di Indonesia. Sebagai agama mayoritas, agama Islam memiliki pengaruh yang 

sangat kuat di berbagai bidang kehidupan di Indonesia, bahkan termasuk hukum perkawinan. 

Hal ini jelas terlihat dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974, ayat 1: pada azasnya dalam suatu 

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh 

mempunyai seorang suami. Namun pada ayat 3 dan pasal 4, ada sedikit kelonggaran yang 

diberikan kepada suami untuk beristri lebih dari satu asalkan mengajukan permohonan 

kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ini berarti laki-laki bisa berpoligami. Seperti 

yang kita ketahui dalam agama Islam, mengijinkan laki-laki untuk berpoligami itulah yang 

dijelaskan dalam hukum perkawinan Islam. Benar yang dikatakan Sajuti Thalib bahwa Islam 

dan segala aturannya selalu mendapat sokongan penuh bahkan dalam UU perkawinan. 

Agama Islam juga merupakan agama yang dianut oleh suku Sasak. Walaupun 

keduanya memiliki kerpercayaan asli masing-masing namun agama Islam juga memiliki 

pengaruh yang kuat dalam kehidupan mereka termasuk dalam perkawinan adatnya. Di suku 

Sasak, perkawinan itu dikatakan sah dengan melakukan 3 rukun nikah, antara akad nikah atau 

yang dikenal dengan orang Sasak sebagai bekawin, di dalamnya ada saksi dan wali. Seorang 
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penghulu yang akan menikahkan kedua calon pengantin, mengucapkan doa-doa dalam Islam, 

bakan mas kawin pun biasanya seperangkat alat sholat. Selain perkawinan, pengaruh agama 

Islam juga ada dalam proses perceraian. Di suku Sasak, ada aturan Islam yang sudah menjadi 

adat masyarakat Sasak setelah bercerai diberi waktu tiga bulan untuk baik isteri maupun 

suami untuk tidak memilih pasangan hidup yang lain. Dalam agama Islam hal ini biasanya 

disebut dengan masa iddha.  

Selain pengaruh agama Islam, agama suku juga mempunyai pengaruh yang besar 

dalam kehidupan masyarakat Sasak. Walaupun sudah ada agama resmi, tetapi kepercayaan 

dan keyakinan asli masih melekat dan tertanam dalam hidup mereka termasuk juga dalam 

perkawinan. Di suku Sasak sesuai kepercayaan asli mereka, ada satu prosesi dalam 

perkawinan adatnya yang tidak boleh dilewatkan yaitu tetanggep. Salah satu bagian dalam 

prosesi ini  yakni tarian yang dinamakan poteng tengek, seorang wanita setengah tua berjalan 

paling depan sambil menari kelucu-lucuan sambil membawa periuk hitam logam yang berisi 

beras tape atau poteng. Kemudian ada seperangkat sesaji kecil sebanyak 9 buah yang terdiri 

dari sesaji kecil, gadang atau tempat nasi, kekudung. Sesaji ini dibawa oleh 9 orang anak 

perempuan dan laki-laki diantara umur 7-11 tahun. Sesaji tersebut diserahkan kepada 9 orang 

tua perempuan setelah dikelilingi 9 kali oleh rombongan pengantin, lalu diserahkan kepada 9 

orang tua, lalu kemudian dimakan bersama. Mereka percaya apabila semua hal ini dilakukan 

maka pengantin baru diberi kesejukan dan ketenangan dalam membina rumah tangga baru.  

4.5 Kesimpulan Bab 4 

Perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan, bagi orang Sasak merupakan suatu 

proses yang amat mulia atau sakral. Bukan hanya karena di dalam perkawinan itu ada ikatan 

janji yang disaksikan oleh manusia dan Tuhan. Tetapi juga, di dalam perkawinan itu ada 

nilai-nilai luhur yang terkandung. Kawin lari merupakan bagian dari perkawinan adat Sasak. 

Dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yaitu, penghargaan terhadap perempuan, 
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keberanian sebagai simbol tanggung jawab, dan menjunjung tinggi perjuangan cinta. Nilai-

nilai luhur tersebut seharusnya dihayati oleh anak-anak muda di Lombok agar mereka tidak 

menggunakan kawin lari sebagai pemuas nafsu dan jalan mencapai keinginan daging mereka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


