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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kebudayaan adalah salah satu hasil karya kreatif dari manusia yang menghuni bumi 

ini. Itu berarti ketika manusia membuat kebudayaan, ia tidak membuat dengan asal-asalan 

atau sembrono melainkan dengan kreativitas yang ada dalam dirinya. Akan tetapi, manusia 

tidak bisa memandang kebudayaan sebagai suatu objek yang ia ciptakan. Manusia harus 

menyadari bahwa ia sendiri lahir dan dibentuk oleh kebudayaan. Manusia seharusnya 

memandang budaya sebagai subjek karena manusia dan budaya memiliki hubungan timbal 

balik. Di dalam kebudayaan, ada salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting sehingga 

manusia itu bisa ada, yaitu perkawinan. Manusia juga lahir dari perkawinan. Berbicara 

tentang perkawinan, ia memiliki pengertian sebagai proses dimana dua insan manusia 

bersatu. Di dalamnya ada ikatan janji yang disaksikan oleh manusia bahkan Tuhan. karena 

itu, perkawinan juga dianggap sebagai proses yang sakral atau suci.  

Perkawinan memiliki bentuk-bentuk. Perkawinan adat merupakan salah satu bentuk 

dari perkawinan. Perkawinan adat merupakan proses perkawinan yang dilakukan sesuai 

dengan adat istiadat dari masing-masing daerah. Di dalam perkawinan adat, ada berbagai 

aturan-aturan dan tata tertib yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Apabila 

tidak dilakukan maka pasangan tersebut akan dikenai sanksi yang ada. Aturan-aturan dan tata 

tertib di tiap-tiap tempat berbeda-beda. Apalagi di Indonesia yang kaya akan budaya dan adat 

istiadatnya. Salah satunya, seperti di suku Sasak Lombok. persiapan ke arah perkawinan 

dalam adat suku Sasak harus dilakukan dengan cara kawin lari, apabila tidak dilakukan maka 

dianggap tidak sopan dan melanggar adat. 
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 Bagi orang Sasak, kawin lari merupakan ciri khas perkawinan adat mereka. kawin 

lari dilakukan dengan maksud postif. Kawin lari dilakukan sebagai bentuk penghargaan 

terhadap perempuan dan menunjukan keberanian dari perjuangan cinta sang terune terhadap 

dedare sebelum diambil orang dan tidak boleh diketahui orangtua si gadis. Kawin lari disini 

tidak seperti kawin lari yang di pandang masyarakat pada umumnya. Kawin lari yang 

dilakukan orang Sasak merupakan bagian dari adat bukan sembarangan. Karena itu, kawin 

lari disini mempunyai tata tertib dan aturan-aturan. Setelah paling lambat tiga hari gadis yang 

disukai di bawa lari oleh pemuda tersebut, ia harus mengutus utusan yang berwenang dalam 

mengurus hal ini, biasanya Kepala Dusun untuk melaporkan kepada orangtua si gadis bahwa 

anaknya telah dibawa lari untuk dikawinkan. Jadi, tetap ada pemberitahuan kepada orangtua. 

Kedua pasangan tersebut juga melakukan kawin lari harus atas dasar suka sama suka dan ada 

kesempatan bersama.  

Kawin lari tidak selamanya membawa dampak yang negatif. Sebaliknya, masyarakat 

Sasak sangat menghormati cara perkawinan seperti itu. Kawin lari merupakan bagian dari 

perkawinan adat dan sudah menjadi tradisi mereka. Dalam tradisi kawin lari tersebut ternyata 

ditemukan nilai-nilai luhur yaitu, penghargaan terhadap perempuan, keberanian sebagai 

simbol tanggung jawab dan menjunjung tinggi perjuangan cinta. Penulis mulai menyadari 

bahwa ternyata masyarakat Sasak menganggap perkawinan itu sebagai suatu proses yang 

amat mulia atau sakral bukan saja karena di dalam perkawinan itu ada ikatan janji di hadapan 

manusia dan Tuhan, namun juga karena ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. 

Akan tetapi, saat ini banyak anak-anak muda di Lombok yang tidak menghayati nilai-nilai 

luhur dari tradisi tersebut. Mereka justru menggunakan tradisi kawin lari sebagai pemuas 

nafsu dan menggapai keinginan daging mereka.   
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5.2 Kritik dan Saran                                                                                                                                                                           

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada kritik dan 

saran dari penulis berkaitan dengan perkawinan adat Sasak kawin lari. Kritik dan saran dari 

penulis, antara lain: Pertama, kawin lari harus dihayati sebagai kekayaan budaya dan melihat 

nilai luhurnya bukan digunakan sebagai hal yang salah. Banyak anak-anak muda di Lombok 

menggunakan kawin lari yang merupakan bagian dari suku Sasak ini untuk memuaskan 

keinginan mereka. karena itu, masyarakat Sasak harus tegas menjaga dan memelihara 

perkawinan adatnya jangan sampai ini digunakan sebagai jalan akhir pemuas nafsu anak 

muda, sekaligus memberikan penjelasan dan peringatan bahwa kawin lari tidak boleh 

dilakukan dengan sembarangan karena ada aturan dan tata tertibnya.  

Kedua, masyarakat Sasak Lombok diberi wawasan dan pengetahuan, agar generasi-

generasi muda tidak menikah dalam usianya yang masih belia. Karena di usia-usia tersebut 

pengendalian emosi belum terlalu stabil. Walaupun terune sudah bisa bertani dan dedare 

dapat menenun, tetapi masyarakat Sasak perlu ingat bahwa kedewasaan bukan saja diukur 

melalui hal tersebut. Seharusnya mulai tanamkan kepada generasi muda bahwa ada baiknya 

mereka menikah di usia yang matang dan sudah berhasil dalam studi mereka. bukannya 

perkawinan adalah proses yang amat mulia atau sakral? Oleh karena itu, usul konkrit saya 

kepada instansi adat yang memiliki otoritas penuh untuk membuat aturan-aturan tentang 

batas usia, pertimbangan kesehatan dan memperhatikan UU yang ada yakni KUHP pasal 332 

ayat 1.  

Ketiga, ada usul bentuk atau model perkawinan lari yang baru dari penulis yaitu 

kawin lari adat atau wegloop-huwelijk-gewoonte selain kawin lari bersama atau wegloop-

huwelijk dan kawin bawa lari atau schaak-huwelijk yang tentunya juga sebagai model 

perkawinan nusantara yang baru. Keempat, sebagai masyarakat Indonesia yang kaya akan 

budaya dan adat-istiadat, cinta akan budaya tidak berarti sekedar tahu tentang budaya kita. 
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Tetapi, kita lebih menghayati budaya dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya  

dengan cara menjaga dan memelihara budaya itu dengan baik di tengah era globalisasi seperti 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


