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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga ).1 Sumba merupakan salah 

satu pulau kecil bagian dari provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) yang memiliki empat 

kabupaten yaitu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba 

Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun demikian masyarakat sumba dikenal dengan 

budaya perkawinannya serta pembelisan atau maharnya yang banyak. Perkawinan pada 

masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan suatu tradisi yang diwariskan oleh 

nenek moyang untuk penerusnya. Makna perkawinan bagi masyarakat sumba adalah suatu 

proses untuk menyatukan perempuan dan laki-laki yang saling mencintai dengan melalui 

prosesi adat yang berlaku. Masyarakat sumba mengangap suatu perkawinan yang sah adalah 

ketika perempuan dan laki-laki sudah melewati prosesi adat yang berlaku yaitu Pindah adat 

(dikki) prosesi ini adalah tahap terakhir dimana perempuan sah menjadi istri dari laki-laki yang 

dicintainya. 2 

Pelaksanaan perkawinan memiliki beberapa ragam cara dengan adat istiadat masing-

masing daerah. Dalam adat istiadat Sumba Barat Daya tentang perkawinan yang normal atau 

perkawinan yang umum dilakukan ada tiga tahap, yaitu: buka surat atau (tunda binna), ikat 

adat (weru kawedo kette katongga), pindah adat (dikki). dari ketiga tahap ini sangat memiliki 

keterkaitan satu sama lain agar menciptakan prosesi perkawinan yang baik dan selaras dengan 

budaya yang ada. Buka surat atau ketok pintu dalam bahasa adatnya tunda binna pada tahap 

ini adalah tahap dimana pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan 

membawah satu kuda dan satu parang menandahkan bahwa pihak laki-laki betul-betul ingin 

menikahi perempuan tersebut. Keluarga perempuan akan membalsnya dengan memberikan 

sepasang kain dan sarung. Pada tahap ini juga kedua keluarga akan membicarakan atau 

                                                           
1 Uu 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 24 oktober  diakses pada 20:03:2021, pukul 23:35 
2 Wawancara via telpon, dengan Hendrikus Wunda Lero, makna perkawinan masyarakat sumba,tokoh adat didesa 
padaeweta, kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya 
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menetukan waktu kapan melaksanakan tahap berikutnya.Ikat adat dalam bahasa adatnya weru 

kewedo kette katonga, pada tahap ini pihak laki-laki datang dengan membawah hewan dan 

parang untuk diberikan kepada keluarga perempuan dan sebagai balasannya keluarga 

perempuan akan menyiapkan kain dan babi untuk diberikan kepada keluarga laki-laki dan juga 

sebagai tanda atas kesepakatan mahar atau belis serta menentukan tanggal tahap berikutnya.  

Pindah adat (dikki) di tahap ini pihak laki-laki datang dengan membawah hewan dan parang 

yang sudah ditentukan ditahap kedua dan pihak perempuan akan menyiapkan kain serta dua 

ekor babi yaitu satu babi mati (wawi mate) dan satu babi hidup (wawi moripa). Disini keluarga 

perempuan akan menyiapkan barang bawaan atau alat-alat rumah tangga perempuan tersebut 

seperti, lemari, piring, gelas sendok, ember, dan sebagainya serta juga diberikan gelang tangan 

yang terbuat dari gading gajah (lele), kuda tunggang (darapakalete). Pada tahap ini perempuan 

akan siap pindah kerumah laki-laki juga pindah suku mengikuti suku laki-laki sebagai 

suaminya dan tahap ini mereka akan sah sebagai suami istri.3  

Selain menggunakan tradisi Perkawinan secara umum atau prosesi Perkawinan normal 

seperti diatas, dipulau sumba pada umumnya termasuk, di Kab. Sumba Barat Daya juga 

mengenal prosesi kawin tangkap (paneta mawinne). Prosesi kawin tangkap ini merupakan 

suatu sistem perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan salah satu belah pihak. prosesi kawin 

tangkap merupakan satu jenis perkawinan yang terjadi bukan atas dasar cinta, melainkan 

kesepakatan orang tua laki-laki dan perempuan, tanpa sepengetahuan perempuan. Motivasi di 

balik pernikahan jenis ini bermacam- macam, misalnya karena masalah ekonomi dan 

pengaruh. Terkait dengan masalah ekonomi ini biasanya kerena ada utang piutang, dan 

seringkali sosok perempuan menjadi tebusan. Atau juga karena alasan kekerabatan. Supaya 

hubungan kekerabatan yang sudah ada itu tidak menjadi putus, maka perlu ada perkawinan 

antar dua kebisu (suku).  Cara atau strategi yang biasa digunakan dalam perkawinan jenis ini 

adalah, perempuan biasanya disuruh ke pasar atau ke tempat umum lainnya dan di sana sudah 

disiapkan beberapa orang laki- laki untuk menangkap atau meculiknya dan langsung 

dinaikkan di atas kuda tunggangan dan dibawa lari ke rumah lelaki calonnya itu. sehinggah 

perempuan tersebut kaget dan teriak minta tolong. Tetapi karena semuanya ini adalah suatu 

strategi yang sudah diketahui, maka tidak ada yang kaget dan berusaha untuk melepaskannya 

                                                           
3 Hendrikus wunda lero, wawancara via telpon, tokoh adat didesa mareda kalada, kec. Wewewa timur, kab. Sumba 
barat daya  
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dari penculikan itu. Setelah perempuan yang diculik itu sampai di rumah calonnya yang dia 

sendiri belum tahu, ada proses lanjutan dimana keluarga dari pihak perempuan datang dan 

mencari anak mereka yang baru diculik itu. Kehadiran keluarga perempuan yang diculik 

tersebut merupakan bagian dari startegi itu sendiri. Proses selanjutnya setelah strategi ini 

berhasil adalah pembicaraan tentang kapan perkawinan secara adat dan bagaimana 

pembelisannya. Perempuan dalam jenis pernikahan ini hanya pasrah mengikuti kehendak 

orang tua dan keluarga besarnya.4  

Dilihat dari jenis fenomenanya praktik kawin tangkap ada dua jenis, yaitu (1) Praktik 

kawin tangkap yang sudah di setujui pihak perempuan dan juga di setujui pada pihak laki-laki, 

praktik kawin tangkap ini dilakukan ditempat yang sudah disepakatkan oleh kedua keluarga 

besar dan mendandani Perempuan serta membekali dengan alat-alat rumah tangganya seperti 

sendok, piring, gelas, ember, lemari dan sebagainya. Perempuan tersebut siap di kawin 

tangkapkan. Kawin tangkap ini dilakukan agar mempermudah pembelisan atau mahar. (2) 

Praktik kawin tangkap yang tidak di setujui oleh perempuan atau bukan atas dasar cinta, 

praktik kawin tangkap ini dilakukan ketika perempuan berada di luar rumah misalnya pergi 

kepasar, pergi timbah air atau dimana saja maka akan diangkat paksa oleh sekelompok orang 

tanpa persetujuan  perempuan untuk dijadikan istri, praktik kawin tangkap ini dilakukan 

karena utang, mempererat tali persaudaraan dan janji orang tua. 

Berdasarkan masalah praktik kawin tangkap yang pernah terjadi di Desa Mareda Kalada, 

seorang pria yang merupakan guru honorer disalah satu sekolah dasar mengangkat paksa 

seorang perempuan yang juga merupakan guru honorer disalah satu sekolah dasar. Kejadian 

tersebut berawal dari pria yang ditolak cintanya oleh perempuan yang dicintainya namun, 

perempuan tersebut tidak mencintai pria tersebut. Sehingga suatu hari pria tersebut 

mengundang keluarga dan kerabatnya untuk membicarakan penangkapan perempuan yang 

tidak mencintainya itu untuk dijadikan istri. Setelah semuanya sudah dirancang maka keluarga 

laki-laki menunggu perempuan tersebut sepulang dari sekolah, ketika perempuan itu pulang 

                                                           
4  Dony Kleden, M.A, belis dan harga seorang perempuan sumba ( Perkawinan Adat uku Wewewa, Sumba Barat 
Daya) diakses pada 01/04/2021, pukul 18:19 
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dari sekolah dan sedang berjalan menuju rumahnya maka segerombolan laki-laki menangkap 

paksa perempuan itu tanpa sepengetahuannya. Tiba saatnya perempuan itu sampai kerumah 

pria tersebut dan dibunyikan gong tanda bahwa sudah mendapatkan perempuan tersebut, 

keluarga pihak perempuan datang dan memusyawarakan tentang pembelisan atau mahar dan 

acara selesai. Namun, satu bulan kemudian perempuan tersebut lari dari rumah suaminya dan 

pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai TKW. 5 

Makna praktik kawin tangkap dimata masyarakat yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat 

Daya, Kecematan Wewewa Timur, Desa Mareda Kalada, disana masyarakat memaknai praktik 

Kawin Tangkap sebagai sesuatu yang mempermudah proses perkawinan tanpa harus menguras 

banyak tenaga dan juga pengeluaran atau menguras materi.6 

Berdasarkan permasalahan yang ada masih terdapat ketidak sesuaian praktik kawin 

tangkap yang sesunguhnya sehingga perlu dilakukannya penilitian lebih lanjut dan melihat apa 

makna dari praktik kawin tangkap di Kab. Sumba Barat Daya, kec. Wewewa timur, Desa 

Mareda Kalada.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penilitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a) Apa makna kawin tangkap bagi Masyarakat Desa Mareda Kalada, Kec. Wewewa 

Timur, Kab. Sumba Barat Daya? 

b) Bagaimana perubahan praktik kawin tangkap yang dilakukan duluh dan sekarang 

di Desa Mareda Kalada? 

1.3 Tujuan Penilitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penilitian ini adalah serbagai 

berikut: 

a) Menjelaskan makna kawin tangkap bagi Masyarakat Desa Mareda Kalada, Kec. 

Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya. 

                                                           
5 Wawancara via telpon, Bulu Tanggu, tokoh adat didesa kadi wone, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya 
6 Wawancara via telpon, Bulu Tanggu tokoh adat didesa kadi wone, sumba barat daya 
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b) Mendiskripsikan prubahan makna praktik kawin tangkap antara yang dulu dan 

sekarang didesa Mareda Kalada 

1.4 Manfaat Penilitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang di simpulkan maka manfaat 

penilitian adalah sebgaai berikut:  

1. Manfaat teoritis, dengan adanya penilitian ini di harapkan memberikan sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sossiologi. Yaitu 

memperkaya kajian sosiologi tentang teori Feminisme Eksistensi yang di ambil dari 

kasus yang terjadi di sumba dan menjadi buah pikiran dari parah ahli  

2. Manfaat praktis, secara praktis hasil dari penilitian ini di harapkan bisa memberikan 

informasi kepada siapa saja yang ingin mengetahui tentang praktik kawin tangkap 

dan makna prktik kawin tangkap yang terjadi di Kab. Sumba Barat Daya dalam 

kaitan teori feminisme Eksistensi serta bagaimana praktik kawin tangkap yang 

duluh dan yang sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


