
BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas beberapa hal sebagai berikut serta rinciannya : 

A.  Latar Belakang 

Perkawinan bagi manusia tidak hanya sekedar meneruskan naluri pada leluhurnya 

secara turun temurun, tidak membentuk suatu keluarga dalam ikatan resmi antara laki-laki 

dan perempuan namun mempunyai arti yang luas bagi kepentingan manusia itu sendiri dan 

lingkungannya. Pasal 1 Undanga-Undang Perkawinan tahun 1974  perkawinan Republik 

Indonesia disebut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita 

sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga ) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.  

Perkawinan di Indonesia mempunyai hubungan yang kuat sekali dengan Agama dan 

Adat. Demikian perkawinan yang bersifat sementara , adalah tidak sesuai dengan maksud dan 

tujuan perkawinan itu seharusnya bersifat kekal dan abadi. Definisi dari perkawinan 

sebagaimana telah dikemukakan oleh satu ahli yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah 

suatu ikatan yang sungguh-sungguh di lakukan sesuai dengan cita-cita berumah tangga yang 

aman, sentosa dan bahagia (Daliman S, 2004). Perkawinan adalah perjanjian untuk 

mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk 

keluarga bahagia dan kekal (abadi). 

 

 Menurut  Mahmud Yunus dalam bukunya, hukum perkawinan dalam islam, Jakarta, 

CV Alhidayah 1964, halaman 1. Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh)  beliau 

mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang 

menikah setubuh ) dengan tangannya (onani). Perkawinan adalah perjanjian untuk 

mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk 



keluarga bahagia dan kekal (abadi).  Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu 

akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan 

menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual. 

 Anjuran melakukan perkawinan berdasarkan hadist-hadist Rasul: 

1. Hadist muttafaqun alaih (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis, 

   “Hai pemuda barangsiapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak kawin 

(nikah), Karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang 

tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.” 

2. Barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa karena dengan puasa hawa 

nafsunya terhadap perempuan akan berkurang . (Hadist Rasul jamaah ahli hadis).” 

Islam cukup logis menetapkan berbagai berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya 

keluarga sehingga dengan dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak suami dan 

istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatatan kekerabatan. Unsur-

unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar. 

 Ibadah kepada Allah. Ibadah disini tidak hanya berarti upacara ritual belaka seperti 

hubungan kelamin suami istri ,melainkan pada hakikatnyamencakup berbagai amal yang baik 

dalam seluruh aspek kehidupan. Islam telah menjelaskan dengan gamblang hak-hak dan 

kewajiban orang tua serta anak keturunannya .orang tua bertanggung jawab atas pendidikan 

dan perawatan anak-anaknya. Anak-anak ini pada gilirannya nanti bertanggung jawab 

melindungi dan membantu orang tuanya apabila mereka memerlukan diusianya yang senja. 

Umumya masyarakat pulau Madura terdiri dari beberapa kota dan kabupaten 

sedangkan kabupaten Sumenep terdiri dari beberapa kepulauan yang cukup lumayan banyak 

diantaranya ada kepulauan Kangean, Sapeken, Sadulang, Sakala, Sepanjang, dll. Kepulauan 

ini sebagian masyarakatnya terdiri dari pendatang suku Bajo yang berdiam diri di Pulau 



tersebut dan menetap disana sampai sekarang menjadi penduduk asli suku Madura, akan teapi 

adat yang di pakai sebagian masih memakai  adat  sundrang. 

Sebuah perkawinan tentulah ada yang namanya prosesi yang di pakai, masyarakat 

Madura yang akan melangsungkan perkawinan dengan  masyarakat kepulauan Pagerungan 

yang masih memakai adat Bajo sedangkan orang Madura ini juga ini ingin memakai adat 

sendiri, mereka saling mempertahankan adat sendiri yang menjadi permasalahan dari adat 

suku Bajo terkait dengan sundrang yang berlaku, kenapa harus di berlakukan sedangkan 

dalam islam tidak ada dan peraturan pemerintah juga tidak ada akan tetapi masyarakat suku 

Bajo masi menggunakan adat ini yang menyebabkan adanya persepsi negatif ketika setelah 

menikah, menyebabkan adanya dampak negatif yaitu banyaknya perawan tua, terjadi kawin 

lari di akibatkan Sundrang yang mahal.   

Upacara adat perkawinan yang merupakan saat penegasan kembali hidup dalam 

tatanan masyarakat secara menyeluruh acara yang disajikan sepenuhnya dalam bentuk akan 

membosankan, kedua mempelai maka upacara perkawinan adat Bajo umumnya dilaksanakan 

penuh ada, dengan memakai sundrang yang mahal, adat yang meresahkan kehidupan 

masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai anak laki-laki karena akan 

mempersiapkan sundrang yang mahal demi mendapatkan seorang wanita yang ingin di 

kawininya. lewat keindahan di harapkan tujuan persatuan jiwa seraga, seumur usia, antara 

seorang pria dan wanita diresapi, dihayati dan di perjuangkan oleh kedua mempelai, lewat 

kehalusan sastra, keelokan keruntuhan tata cara perangkat kelengkapan pra nikah diharapkan 

kedua mempelai mengecap,menikmati kenikmatan yang dilahirkan, namun mata, teling, dan 

jiwa tetap terbuka terhadap segala petuah dan hikmah yang tersalut dalam senepa dan 

selokalemba. 

Perkawinan  di langsungkan seringkali di dahului dengan peristiwa pertunangan, dan 

dalam pertunangan akan ditetapkan yang namanya sundrang dengan cara menetapkan mahar, 



Mahar yang ditetapkan mahal maka sundrang yang harus disiapkan harus mahal juga. 

Peristiwa pertunangan bukan lembaga yang wajib diikuti, terserah kedua belah pihak untuk 

melangsungkan perkawinan dan kedua belah pihak untuk melangsungkan ada kesepakatan 

antara kedua belah pihak untuk melangsungkan pertunangan. Lembaga pertunangan tidak di 

atur dengan perundang-undangan. Tumbuh sebagai perkembangan hukum, kesepakatan ini 

tentunya di dahului dengan lamaran, yaitu permintaan atau tawaran yang di lakukan oleh 

pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang didalamnya ditetapkan sebuah sundrang yang 

akan dipersiapkan oleh mempelai laki-laki. 

Lamaran ini oleh ahli hukum adat, seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar, sejenis 

perkawinan ini di sebut perkawinan lamaran (aanzoek huwelijk). Hal ini merupakan 

tantangan dari perkawinan yang di sebut kawin lari (wegloop-huwelijk atau sschaak 

huwelijk), yaitu suatu perkawinan yang di selenggarakan secara bersama-sama dan 

bersepakat melarikan diri  atau secara mengambil pergi  seorang gadis oleh seorang laki-laki 

,dua-duanya dengan maksud untuk kemudian hidup sebagai suami. Lamaran adalah tahap 

paling awal yang harus dilaksanakan dalam pemilihan jodoh, siklus kehidupan manusia jauh-

jauh sebelum prosesi dilaksanakan. 

Beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan hidup berumah tangga berdasarkan 

persetujuan kedua belah pihak orang tua. Perkawinan bagi manusia secara umum dianggap 

sah bila  memenuhi dua syarat yaitu sah menurut hukum dan sah menurut agama namun 

hukum adat tidak terlepas dari perkawinan yang akan dilangsungkan bagi daerah yang kental 

dengan adat,syahnya perkawinan menurut agama dan hukum negara karena diwakili oleh 

pejabat kantor urusan agama,sehingga petugas disamping ahli dalam tata administrasi juga 

menguasai bidang. 



Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia. Sejak zaman dahulu 

hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam 

maupun di luar percaturan hukum. Perkawinan akan timbul  hubungan hukum suami istri dan 

kemudian dengan lahirnya anak-anak ,menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan 

anak-anak mereka. perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan 

hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut. 

Perkawinan dalam agama Islam telah diatur dengan baik, dimulai dari bagaimana 

mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala 

resmi menjadi sang penyejuk hati. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).  

    Sundrang berlaku mulai sejak nenek moyang suku Bajo yang pendatang dari 

Sulawesi dan mayoritas masyarakat kepulauan Pagerungan tidak pernah memahami akan hal 

tersebut, karena sebagian masyarakatnya adalah masyarakat awam jauh dari jaungkauan 

pemerintah, namun minimnya demokratis membuat masyarakat Bajo tidak memahami adat 

perkawinan dari daerah sendiri. Rasa terbebani sudah tidak menjadi kendala lagi untuk 

melangsungkan perkawinan dengan memakai sundrang yang sampai berpuluh-puluh juta 

harganya, tapi pernahkah mereka memikirkan apa yang terjadi dibalik semua itu. 

   Tanpa adanya kepedulian dari masyarakatnya sendiri maka tidak akan tentram 

kehidupan masyarakat Bajo yang menghuni pulau Pagerungan, karena campur tangan 

pemerintah masi tidak menjangkau terhadap ketentraman masyarakatnya, namun pemerintah 

masih sibuk dengan hal-hal yang jauh dianggap menguntungkan daripada harus 

mensejahterakan kehidupan rakyat kecil yang terpencil. 

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “FENOMENA ADAT SUNDRANG DALAM PERKAWINAN SUKO BAJO”. 



B. Perumusan Masalah. 

1. Bagaimana sejarah masyarakat Bajo? 

2. Bagaimana tata cara dan proses menurut adat sundrang? 

3.  Bagaimana pandanagan masyarakat terhadap adat  perkawinan suku Bajo?  

C. Tujuan penelitian  

1. Mengetahui dan mendiskripsikan sejarah suku Bajo 

2.  Menjelaskan tata cara dan proses perkawinan menurut adat sundrang 

3.  Menjelaskan pandangan masyarakat Bajo terhadap perkawinan suku Bajo 

D. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka penelitian ini 

memiliki manfaat teoritis dan praktis,sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi acuan/refrensi bagi peneliti berikutnya 

dalam meneliti permasalahan yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini,serta 

dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pendidikan 

kewarganegaraan terkait dengan fenomena perkawinan adat sundrang pada suku Bajo 

diPagerungan-Sapeken- Madura. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

    Sebagai pandangan kedepannya agar menjadi masyarakat yang bisa membangun 

daerahnya sendiri dan sebagai bekal ilmu dimasa yang akan mendatang. 

b. Bagi masyarakat 

   Supaya bisa meringankan beban mereka terutama dalam membayar sundrang dan 

memberi pandangan mana adat yang benar dan mana adat yang salah sehinngga tidak mudah 

untuk dibodohin 



c. Bagi Pemerintah Desa 

   Mengetahui bagaimana kejadian yang ada dimasyarakat selama adat sundrang 

berlaku di kepulauan Pagerungan kecil, untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan 

bernegara dengan tidak berlakunya adat sundrang. 

E. Penegasan istilah 

1. Fenomena  

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan 

dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena terjadi di semua 

tempat yang bisa diamati oleh manusia. Fenomena berasal dari bahasa Yunani; phainomenon, 

"apa yang terlihat", fenomena juga bisa berart kejadian atau peristiwa namun terjadi secara 

terus menerus tidak hanya satu kali. 

2. Perkawinan  

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

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan tuhanYME (UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Perkawinan adalah salah satu 

peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan 

hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-

saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu 

bukan hanya merupakan peristiwa penteng bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi 

perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat 

perhatina dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.  

 Perkawinan dalam agama Islam telah diatur dengan baik, dimulai dari bagaimana 

mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala 

resmi menjadi sang penyejuk hati. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, 



yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya. 

 Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara pemenuhan kebutuhan biologis 

antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi 

perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal (penjelasan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa 

perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubugan keluarga 

serta kekerabatan yang rukun dan damai. 

3. Adat Sundrang 

   Sundrang yang dimaknai dalam suku Bajo ialah sebuah kesepakatan yang terjadi 

dalam sebuah perkawinan sebelum ijab qabul terjadi, beberapa hal yang dilaksanakan 

sebelum acara perkawinan dilangsungkan, sundrang adalah hal yang paling wajib harus 

dilaksanakan dari pada proses adat yang lainnya. Sundrang berlaku untuk mempelai laki-laki 

dan dibrikan kepada mempelai wanita yang harus dibayar sesuai dengan permintaan pihak 

wanita, bisa terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak agar tidak yang saling dirugikan.  

Menurut Abdul Malik selaku sekertaris Desa adat sundrang berlaku dikepulauan 

Pagerungan berdasarkan adat yang berlaku sejak zaman adanya penduduk Bajo yang 

bertempat tinggal di kepulauan Madura, seiringnnya waktu masih tetap di berlakukan demi 

menghormati warisan nenek luhur yang merupakan adat istiadat atau bisa dikatakan dengan 

hukum adat (2013). 

4. Suku Bajo 

Pada 2007,  berdirilah perkumpulan suku Bajo internasional. Manan termasuk salah 

seorang penggagas perkumpulan itu. Anggota pertama berasal dari Indonesia, Malaysia, dan 

Filipina. Belakangan, suku Bajo di Thailand juga bergabung. Meski tersebar di berbagai 

negara, bahasa mereka sama, yakni bahasa Bajo. Di pulau Madura Jawa Timur, tepatnya di 



Kepulauan Kangean, Sumenep  berdiam juga suku Bajo.  Ada pula diPulau Sapeken, 

Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, Paliat, dan pulau-pulau sekitarnya. Mereka tinggal 

bersama dengan suku Madura dan Bugis. 

Sekarang ini, seiiring meningkatnya jumlah suku Bajo yang mendirikan rumah di 

tepian pantai dan mulai menetap, dikabarkan bahwa jumlah suku Bajo yang menggantungkan 

hidupnya di perahu-perahu kayu sudah mulai berkurang.  Meski demikian, mereka tetap tidak 

terpisahkan dari laut. Keberadaan suku Bajoe telah mengundang banyak kalangan untuk 

mengenal lebih jauh asal usul, pola hidup, adat, seni, dan budaya tradisional suku ini. Sineas 

muda Indonesia, Kamila Andini, bahkan membuat film yang mengangkat kehidupan Suku 

Bajoe dengan setting alam Wakatobi. "The Mirror Never Lies" adalah judul film tersebut dan 

berhasil menyabet penghargaan sebagai film terpuji versi Festival Film Bandung (FFB) pada 

Mei 2012. 

Film ini pun mengantarkan Kamila Andini dinobatkan sebagai sutradara terbaik 

FFB. Tentunya, keberadaan dan keunikan Suku Bajo menambah keragaman suku dan budaya 

Indonesia yang terkenal multibudaya dan multietnis. Di kemukakan oleh Abdul Mannan 

tokoh masyarakat pemula masyarakat Bajo, masyarakat Bajo adalah masyarakat yang bersal 

dari Wakatobi, Sulawesi dan berlayar kepulau Madura sehingga menetap disana sampai 

sekarang, di berbagai pulau-pulau yang berjejeran di sepanjang kepulauan Madura. 

Di kampung itulah Abdul Manan berasal. Pria kelahiran 19 Mei 1961 tersebut 

dipilih menjadi presiden Bajo sejak 2008. Dia dipilih dalam kongres pertama suku Bajo di 

Jakarta. Manan merupakan seorang di antara sedikit warga Bajo yang memiliki kesadaran 

tentang pendidikan. Setelah lulus SMP, dia bersikeras meninggalkan Mola. Tidak ada teman-

teman sebayanya saat itu yang melanjutkan ke SMA. Bahkan, tidak banyak anak Bajo yang 

menikmati bangku SMP. Mereka memilih membantu orang tua mencari ikan di laut. Dengan 

modal nekat, Manan melanjutkan SMA di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. 



 

 


