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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan budaya Indonesia mengalami pasang surut, pada awalnya, 

Indonesia sangat banyak mempunyai peninggalan budaya dari nenek moyang kita 

terdahulu, hal seperti itulah yang harus dibanggakan oleh penduduk Indonesia 

sendiri, tetapi belakangan ini budaya Indonesia semakin  menurun dari sosialisasi 

penduduk kini telah banyak yang melupakan apa itu budaya Indonesia. Majunya 

arus globalisasi berdampak pada kurangnya rasa cinta terhadap budaya, dan ini 

sangat tidak baik bagi masyarakat asli Indonesia. Permasalahannya yang 

kemudian muncul adalah pengaruh budaya barat yang mulai mengena. 

Perkembangan pesat era globalisasi saat ini, semakin menekan proses akulturasi 

budaya, terutama pengaruh budaya barat.  

Berbagai informasi melalui media cetak dan elektronik dengan sentuhan 

kemajuan teknologi modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain. 

Perkembangan yang dihadirkan bersamaan dengan pengaruh budaya barat 

menyebabkan efek, baik positif maupun negatif. Tetapi semua itu tergantung dari 

cara berfikir individu menyikapi masuknya budaya barat ke negeri ini. Unsur 

budaya barat hendaknya diserap secara selektif dan hati-hati. Kemajuan orang 

barat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi patut kita tiru. Karena negara-

negara barat mayoritas memiliki IPTEK yang lebih maju jika dibandingkan 

dengan Indonesia. Seperti halnya dibidang pendidikan, ekonomi dan industri. 
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Begitu pula dengan budaya semangat kerjanya dan berprestasinya yang perlu 

ditiru. Tetapi tidak semua budaya barat pantas dan layak diterapkan di Indonesia. 

Seperti contohnya gaya hidup mewah dan cara berpakaian. Jika budaya yang 

melanggar norma di negeri ini diimitasi tentu saja sangat tidak cocok dan bahkan 

wajib untuk ditolak. Orang-orang di negara barat telah terbiasa dengan gaya hidup 

mewah. Mereka sering menghabiskan uang bahkan untuk hal yang tidak penting 

sekaligus jika dilihat dari kacamata orang timur.  Ada sejumlah kekuatan yang 

mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Ada 2 

kekuatan yang memicu perubahan social: 

 Petama, adalah kekuatan dari dalam masyarakat sendiri (internal factor), 

seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. 

 Kedua, adalah kekuatan dari luar masyarakat (external factor), seperti pengaruh 

kontak-kontak antar budaya (culture contact) secara langsung maupun 

persebaran kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya 

dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus 

menata kembali kehidupan mereka (Nadianudnoviani 2015). 

Pernikahan atau perkawinan merupakan upacara pengikatan janji nikah 

yang di rayakan atau di laksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan 

ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara 

perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, 

agama, budaya, maupun kelas sosial. Pelaksanaan adat atau aturan akan 

bersinggungan langsung dengan hukum Agama tertentu.  
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Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat 

dokumen tertuilis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara 

pernikahan sendiri merupakan acara yang di langsungkan untuk  melakukan 

upacara pernikahan berdasarkan adat – istiadat sesuai dengan asal daerah tertentu 

atau adat – istiadat yang berlaku,  dan kesempatan untuk merayakannya bersama 

keluarga wanita, keluarga pria dan teman  yang sedang melangsungkan 

pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian 

mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan 

(Rivalhardiyanto.2015). 

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan 

saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan 

sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Jadi terjadinya suatu 

ikatan perkawinan bukan semata-mata membawah akibat terhadap hubungan-

hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, 

kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-

hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan 

serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut 

kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan 

manusia dengan tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia 

(mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.  

 



 

4 
 

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai 

akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat 

bersangkutan.Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi,yaitu 

misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasan sanak 

(hubungan anak-anak,bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua 

keluaraga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka 

timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota 

keluarga/kerabat) menurut adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat 

dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan 

dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam 

perkawinan. (Hadikusuma:1990:8) 

Menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: yang 

menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Jadi menurut  perundangan perkawinan itu ialah ikatan seorang pria 

dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan 

(Hadikusuma:1990:7). 

Selanjutkan dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu 

dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Selanjutnya, dalam 

pengertian perkawinan itu juga dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang 
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Maha Esa, ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan 

kepercayaan masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan 

No. 1 Tahun 1974, dinyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945”. 

Menurut Hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk 

dan bersistim perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak pria 

kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat 

kedudukan dan kediaman suami hal ini biasa dijumpai di sebagian daerah 

yang ada di Indonesia termasuk yang ingin penulis melakukan penelitian ini 

yaitu di daerah Flores yang terletak di Kabupaten Nagekeo.  

Kabupaten Nagekeo  memiliki budaya yang di kenal dengan istilah 

belis berupa Kerbau, kuda, kambing, ayam, emas adat,  parang adat dan uang 

tunai jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi hal ini terjadi di 

daerah kabupaten Nagekeo secara khusus namun penulis ingin fokus 

melakukan suatu penelitian di daerah Daja. 

Sehubungan dengan adanya trdisi budaya yang di pelihara oleh 

masyarakat Kotodirumali Kabupaten Nagekeo yang merupakan suatu budaya 

bangsa Indonesia  yang telah di paparkan di atas maka peneliti ingin 

melakukan penelitian di daerah tersebut, hal ini bertujuan untuk mengenal 

budaya atau adat perkawian, sehingga dapat memberi pengetahuan terhadap 

pembaca. Peneliti mengambil objek budaya Pelaksanaan Perkawianan Adat 
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Kotodirumali Di Wilayah Daja kecematan Keotengah Kabupaten Nagekeo 

Flores  NTT  sebagai tugas memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan 

program serjana. Paling banyak memiliki kebudayaan dan adat – istiadat di 

bandingkan dengan bangsa lain, akan tetapi segala aspek keindahan dan 

kemenarikan dari budaya dan adat – istiadat kita sendiri belum kita 

banggakan. Dari fenomena bercampurnya budaya yang terjadi pada aspek 

perilaku kebudayaan dan adat – istiaadat dalam hal adat perkawinan 

masyarakat Kotodirumali tidak pernah kehilangan atau tidak pernah 

mengalami perubahan. Berangkat dari sinilah peneliti ingin mendeskripsikan 

mengenai” Pelaksanaan Perkawinan adat kotodirumali di wilayah Daja 

Kecematan Keotengah Kabupaten Nagekeo Flores/NTT” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian disusun sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan adat perkawinan Kotodirumali pada masyarakat 

Kabupaten Nagekeo NTT? 

2. Bagaimana kepatutan masyarakat Kotodirumali tentang adat perkawinan 

kotodirumali yang di terapkan selama ini ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut:  
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1. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan adat perkawinan Kotodirumali 

Kabupaten Nagekeo NTT. 

2. Ingin mengetahui kepatutan masyarakat kotoddirumali tentang adat 

perkawinan Kotodirumali Kabupaten Nagekeo NTT. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis, dalam penelitian ini diharapkan memperoleh hasil yang 

dapat memberikan manfaat pengetahuan agar dapat dijadikan bahan 

penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini diadakan sebagai perbandingan 

tentang kelayakan perkawinan adat Kotodirumali di era kekinian, apakah 

masih layak atau tida 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ni dapat dilihat dari beberapa aspek kegunaannya antara lain: 

a. Bagi Mahasiswa 

sebagai wawasan ilmu pengetahuan, baik mahasiswa daerah maupun 

luar daerah. 

b. Bagi Jurusan 

Hasil penelitian ini akan dijadikan koleksi di perpustakaan jurusan, 

sehingga dapat dibaca oleh mahasiswa lain dan dijadikan rujukan. 

c. Bagi Masyarakat Nagekeo  

mengingat begitu banyak hukum perkawinan adat di Nagekeo, 

diharapkan penelitian ini dapat memaparkan tata cara perkawinan adat 
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di Kotodirumali dan sebagai pembanding dengan adat-adat daerah lain 

yang ada di Kabupaten Nagekeo. 

d. Intansi terkait  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan peninjauan sejauh 

mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perkawian adat 

Kotodirumali di wilayah Daja Kecematan Keotengah Kabupaten 

Nagekeo Flores NTT. 

3. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang rancu terhadap istilah – istilah 

yang di gunakan dalam penelitian ini perlu di tegaskan beberapa istilah 

penting sebagai berikut: 

1. Perkawinan  

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami 

oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa 

diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal 

menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan 

sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga 

kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya 

sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang 

perkawinan.Adat Kotodirumali  

2. Adat  kotodirumali  
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Adat Kotodirumali adalah  gagasan kebudayaan yang berlaku di 

Kotodirumali terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, dan 

hukum adat yang lazim dilakukan di Kotodirumali. 

 

3. Wilayah Daja  

Wilayah Daja  adalah salah satu bagian adat dari Kotodirumali 

yang letak geografisnya sangat strategis, yakni di selatan dibatasi laut 

Flores, Timur dengan daerah Bengga, barat dengan Romba dan utara 

dengan Kezi Mali.  

 

 


