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Abstract 

The study examined the issues concerning the meaning of marriage for women who do 

londo iha (elopement) in the village Tarlawi, Wawo district, Bima regency. As for the 

purpose of this study it is know the meaning of marriage  women who do londo iha 

(elopement) and to know the motive that are responsible for women who do londo iha 

(elopement) in the village Tarlawi, Wawo district, Bima regency. This study uses a qualitative 

methode with a phenomenological Alfred Schutz. Informant selection technique is done by 

purposive way. Data collection is done by means of observation, in-depth interviews and 

documentation. data analysis includes : dara reduction, data presentation and conclusion 

drawing. Based on research that has been done, that final result found regarding “the 

meaning of marriage for women who fo londo iha (elopement) in Tarlawi village, Wawo 

district, Bima regency” namely the motive behind the occurrence of londo iha (elopement) in 

Tarlawi village, among others : motive because and motive aim. Motive because include :1) 

parental disapproval, 2) promiscuity, 3) pregnancy before marriage. Motive aim include : 1) 

to be approved, 2) to be married. the meaning of marriage for women who fo londo iha 

(elopement) includes : 1) building and maintaining a household, 2) getting offspring, 3) 

burdens.  

Keywords : The Meaning Of Marriage, Women, Londo Iha (Elopement), Tarlawi Bima. 

 

Abstrak  

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai makna pernikahan bagi perempuan 

yang melakukan londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna pernikahan bagi 

perempuan yang melakukan londo iha (kawin lari) serta mengetahui motif yang menjadi 

penyebab terjadinya londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten 

Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Fenomenologi Alfred Schutz. Teknik pemilihan 

informan dilakukan dengan cara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data meliputi: reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan hasil akhir mengenai “makna pernikahan bagi perempuan yang melakukan londo 

iha (kawin lari) di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima” yaitu motif yang 

melatarbelakangi terjadinya londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi antara lain : motif sebab 

dan motif tujuan. Motif sebab meliputi : 1) Tidak direstui orang tua, 2) pergaulan bebas, 3) 

hamil sebelum menikah. Motif tujuan meliputi : 1)Agar direstui, 2) Dinikahkan. Makna 

pernikahan bagi perempuan yang melakukan londo iha (kawin lari) meliputi : 1) Membangun 

dan membina rumah tangga, 2) Mendapatkan keturunan, 3) Beban. 

Kata Kunci : Makna Pernikahan, Perempuan, Londo Iha (Kawin Lari), Tarlawi Bima. 
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Pendahuluan 

Pernikahan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya 

adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi salah satu bagian terpenting dalam 

menjalani dinamika kehidupan. Selain untuk membentuk keluarga, pada kodratnya. 

pernikahan juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia (Tengku 

Erwinsyahbana : 2012). 

Berdasarkan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan merumuskan bahwa 

pernikahan adalah   ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

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

Ketuhanan yang Maha Esa (Bing Waluyo : 2020). Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 

tentang pernikahan yaitu  pernikahan di katakan sah apabila di lakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya (Patrick Humbertus 2019).  

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 menunjukkan Kalimantan Selatan menjadi 

provinsi dengan angka perempuan menikah sebelum usia 18 tertinggi di Indonesia yaitu 

21.2%, di ikuti Kalimantan Tengah 20.2% secara berurutan dari tinggi ke rendah. Sulawesi 

Barat dengan angka 19.2%, Sulawesi Tenggara 16.6%, Sulawesi Tengah 16.3%. Nusa 

Tenggara Barat 16.1%, Bangka Belitung 15.5%, Jambi 14.8%, Maluku Utara 14.4%, 

Sulawesi Utara 13.5%, Sumatera Selatan 13.5%, Bengkulu 13.2%, Papua Barat 13.2%. 

selanjutnyanya Gorontalo 13.2%, Kalimantan Utara 12.9%, Kalimantan Timur 12.4%, Jawa 

Barat 12.3%, Sulawesi Selatan 12.1%, Lampung 12.1%, Papua 11.2% dan Jawa Timur 

11.1%. (Ade Nasihudin Al Ansori : 2021).  

Berdasarkan Catatan  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (KPPPA) sejak 

Januari hingga Juni 2020, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari 

hingga Juni 2020. Sebanyak 97% permohonan dikabulkan. 60% yang mengajukan dispensasi 

pernikahan adalah anak dibawah 18 Tahun. Pada masa pandemi covid 19 sekitar 522 anak  di 

wilayah NTB telah melakukan perkawinan. Hal itu disampaikan pelaksana Harian Kepala 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana Provinsi NTB (Callista Wijaya :  2020).  

Pernikahan dapat terjadi karena berbagai faktor pemicu salah satunya adalah kasus 

kawin lari. Pelaksanaan kawin lari ini berbeda disetiap daerah di Indonesia seperti halnya 

londo iha (kawin lari) di daerah Bima. Londo iha sering juga disebut dengan “selarian”, 
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tindakan ini sebagai jalan keluar dari keadaan bilamana ada kendala-kendala yang tidak 

memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan secara baik-baik. Kawin lari yang terjadi di 

daerah Bima bukan merupakan adat melainkan kebiasaan, Berbeda dengan kawin lari di 

daerah Lombok. Kawin lari (Merariq) di daerah Lombok merupakan adat yang sudah 

melekat sejak dulu, Sehingga apabila masyarakat sasak akan melangsungkan pernikahan 

maka harus diawali dengan merariq (Titi Fitrianita, Dkk : 2018).  

Kabupaten Bima terdiri dari 18 Kecamatan dan 191  Desa, salah satunya adalah Desa 

Tarlawi. Desa Tarlawi terdiri dari empat dusun. Letak wilayah Desa Tarlawi jauh dari pusat 

Kecamatan Wawo jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di  Kecamatan 

Wawo. Hal ini dilihat dari Jarak tempuh dari pusat Kecamatan Wawo ke Desa Tarlawi yang 

diperkirakan mencapai 20-25 KM. Desa ini memiliki perbedaan dengan desa-desa lain yang 

ada di Kecamatan Wawo salah satunya adalah perbedaan bahasa. Bahasa yang digunakan 

masyarakat Desa Tarlawi berbeda dengan bahasa pada umumnya digunakan oleh masyarakat 

Bima yaitu bahasa Tarlawi.  

Pernikahan yang sering terjadi di Desa Tarlawi adalah londo iha (kawin lari), hal ini 

dilihat dari banyaknya pernikahan yang terjadi dikalangan remaja pada tiga tahun terakhir 

dengan cara londo iha (kawin lari). Berdasarkan data pernikahan 3 tahun terakhir dari kantor 

Desa Tarlawi Kecamatan Wawo, pernikahan pada periode 2018-2020 adalah 73 pasangan. 

Dari jumlah data pernikahan tersebut terdapat 30 pasangan yang melakukan londo iha (kawin 

lari) pada periode tersebut. Pada Tahun 2018 sebanyak 8 pasangan, Tahun 2019 sebanyak 10 

pasangan, dan Tahun 2020 dengan jumlah 16  pasangan.  

Fenomena perkawinan londo iha (kawin lari) dalam masyarakat Desa Tarlawi bukanlah 

hal yang tabu, melainkan sudah lumrah. Hal ini di sebabkan pernikahan tersebut sering terjadi 

dikalangan remaja baik yang masih sekolah maupun yang sudah lulus SMP/SMA. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan pendekatan 

fenomenologi. Metode kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman pada 

penilaian subyektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan 

dalam penelitian ini bukanlah angka skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya 

(Sugiyono,2017:53). Pendekatan fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan memahami 

suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga 

tataran “keyakinan” individu yang bersangkutan. Fenomenologi dalam penelitian ini 

memahami dan  menelaah fenomena sosial londo iha (kawin lari) yang terjadi di Desa 
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Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dengan melihat berbagai motif yang melatar 

belakangi terjadinya perkawinan londo iha (kawin lari) dikalangan remaja.  

Penelitian ini di lakukan di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Alasan 

peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena berdasarkan observasi awal Desa Tarlawi 

merupakan daerah dengan angka perkawinan londo iha (kawin lari) yang cukup banyak di 

kalangan remaja, baik itu remaja yang masih menduduki bangku SMA ataupun sudah tamat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor yang mendominasi terjadinya londo 

iha (kawin lari) di daerah tersebut yaitu tidak direstui orangtua perempuan.  

Pemilihan informan dilakukan dengan purposive yaitu menentukan informan atas dasar 

kesengajaan dan berdasarkan keinginan peneliti agar memudahkan peneliti dalam 

mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subyek/informan pada 

penelitian ini adalah perempuan yang melakukan londo iha (kawin lari) di desa Tarlawi dan 

para tokoh/tetua masyarakat. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan peneliti dalam 

memilih informan, yaitu informan yang terbuka dari segi informasi. Kriterianya antara lain: 

1. Perempuan yang melakukan londo iha (kawin lari). 

2.  Berdomisili di Desa Tarlawi. 

Kemudian untuk pemilihan informan para tokoh/tetua masyarakat peneliti menanyakan 

kepada bapak Azmin mengenai para tokoh/tetua masyarakat yang mengetahui londo iha 

(kawin lari) dan orang-orang terpercaya dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari 

informan ada empat orang tokoh masyarakat di Desa Tarlawi yang paham mengenai londo 

iha (kawin lari). Peneliti hanya mengambil dua orang tokoh masyarakat yang dijadikan 

informan penelitian. Alasan peneliti memilih kedua tokoh ini dijadikan informan dalam 

penelitian karena kedua tokoh ini sudah mengetahui londo iha (kawin lari) sejak dulu dan 

dapat memberikan informasi dengan jelas sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan 

dalam penelitian ini dibagi kedalam tiga jenis antara lain informan kunci (key informan), 

informan utama, dan informan pendukung.  

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer dalam penelitian didapat dari wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan 

data sekunder didapat dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

untuk menambah informasi dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus 

terang atau tersamar (Marshall, 1995). 
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Teknik analisis data meliputi : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yang meliputi : triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.  

Hasil dan Pembahasan 

A. Proses Pelaksanaan Londo Iha (Kawin Lari)  di Desa Tarlawi 

Berdasarkan hasil temuan data di Desa Tarlawi proses pelaksanaan londo iha (kawin 

lari) dilaksanakan dengan cara :  

 Lao Sama (Pergi Bersama).  

Laki-laki dan perempuan pergi bersama menuju rumah tokoh masyarakat untuk 

melakukan londo iha (kawin lari) dengan diawali perencanaan terlebih dahulu sebelum 

melakukan tindakan londo iha (kawin lari). Laki-laki dan perempuan tersebut akan 

menyampaikan maksud dan kehendaknya mengunjungi tempat tokoh masyarakat tersebut. 

Tindakan tersebut dilakukan bukan atas dasar paksaan atau kehendak salah satu pihak 

melainkan keduanya sama-sama menginginkan perkawinan tersebut untuk menempuh jalur 

pernikahan yang secara sah. 

Si gadis akan berada di tempat tokoh masyarakat atau rumah keluarga pihak laki-laki 

selama pihak keluarga perempuan belum menjemput si gadis. Pemilik rumah yang dijadikan 

tempat londo iha (kawin lari) yang akan menyampaikan perihal londo iha (kawin lari) 

tersebut kepada keluarga pihak perempuan. Setelah mendapatkan informasi tersebut pihak 

keluarga akan mengutus salah satu perwakilan untuk menjemput si gadis dan membawanya 

kembali kerumah orang tuanya. Orang yang diutus untuk menjemput si gadis biasanya adalah 

ketua RT ataupun keluarga dekat si gadis.  

Kemudian pihak keluarga laki-laki dan perempuan melakukan musyawarah untuk 

menindaklanjuti londo iha (kawin lari) tersebut ke jenjang pernikahan. Pernikahan bagi para 

remaja yang melakukan londo iha (kawin lari) dilakukan dalam waktu yang sangat cepat 

untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat setempat mengenai hal tersebut. Londo 

iha (kawin lari) di Desa Tarlawi dilakukan bilamana tidak mendapatkan restu dari orang tua 

yang dalam hal ini orang tua dari pihak perempuan. 

Hal tersebut juga disampaikan oleh informan-informan yang melakukan londo iha 

(kawin lari) yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Mereka mengatakan bahwa 

melakukan londo iha (kawin lari) dengan cara mengunjungi rumah tokoh masyarakat dan ada 

juga yang pergi kerumah pihak keluarga laki-laki. Hal itu dilakukan secara bersama-sama 

antara laki-laki dan perempuan. Informan-informan mengatakan bahwa tindakannya tersebut 
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dilakukannya pada malam hari agar tidak diketahui oleh masyarakat setempat dan dilakukan 

secara diam-diam tanpa diketahui siapapun termasuk orang tua perempuan. Setelah tiba 

dirumah para tokoh masyarakat keduanya akan menyampaikan perihal kedatangannya serta 

alasannya melakukan londo iha (kawin lari). Menurut informan, mereka akan berada dirumah 

tokoh masyarakat atau rumah keluarga laki-laki dalam tempo waktu 1-3 hari selama belum 

dijemput oleh pihak keluarganya (si gadis).  

Jika sudah terjadi perkawinan londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi tidak ada lagi 

penolakan ataupun tidak dinikahkan. Dalam pandangan masyarakat Desa Tarlawi jika pelaku 

yang melakukan londo iha (kawin lari) tidak dinikahkan maka kedua belah pihak keluarga 

akan dipandang tidak baik oleh masyarakat karna tidak menyelesaikan keinginan sang anak 

untuk menikah. Sejauh ini belum ada kasus para orang tua yang tidak menikahkan sang anak 

yang sudah melakukan londo iha (kawin lari).  

B. Motif yang Melatarbelakangi Terjadinya Londo Iha (kawin lari) di Desa Tarlawi 

Berdasarkan hasil temuan data motif terjadinya londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi 

terdiri dari dua motif yaitu motif sebab dan motif tujuan.  

Motif Sebab (Because Of Motif)  

Motif sebab adalah talasan individu melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini melihat 

sebab para remaja melakukan londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi. motif sebab meilputi : 

tidak direstui orang tua, pergaulan bebas dan hamil sebelum menikah.  

a. Tidak Direstui Orang Tua  

Orang tua yang tidak memberikan restu dalam penelitian ini yaitu orang tua dari pihak 

perempuan. Adapun motif yang menjadi penyebab orangtua tidak merestui hubungan sang 

anak salah satunya laki-laki dengan perilaku yang buruk. Perilaku memang menjadi salah 

satu patokan penilaian orang tua dan keluarga perempuan dalam memilih calon pendamping 

sang anak. 7 dari 9 Informan mengatakan bahwa  melakukan londo iha (kawin lari) karena 

tidak direstui oleh orang tua bersama laki-laki pilihannya. Oleh karena tidak mendapatkan 

restu informan bersama kekasihnya melakukan tindakan seks bebas hingga terjadi hamil 

diluar nikah. Alasan orang tua tidak memberikan restu yaitu laki-laki yang berperilaku buruk, 

laki-laki yang berasal dari keluarga yang mempermainkan perempuan, laki-laki yang berasal 

dari daerah luar.  

b. Pergaulan Bebas  

Pergaulan bebas sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat disetiap 

daerah. Banyak hal yang menjadi penyebab remaja melakukan hal tersebut. Faktor utama 
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yang mendorong hal tersebut terjadi yaitu kurangnya didikan dan kontrol dari orangtua 

sehingga anak dengan sewenangnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan. 

Pada usia remaja rasa ingin tahu  sangatlah besar, termasuk rasa ingin tahu akan hal-hal yang 

tidak diperbolehkan. Pada fase ini peran orangtua sangat penting dalam mengontrol dan 

mengendalikan tingkah laku sang anak agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif seperti 

pergaulan bebas. Faktor umum yang mengakibatkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan 

bebas adalah teknologi. Anak remaja cenderung ingin mengetahui sesuatu yang baru atau 

ingin mencobanya, terlebih hidup di era yang serba modern, dimana teknologi semakin 

canggih dan menjadi suatu kebutuhan bagi para remaja. Pergaulan bebas tergolong kedalam 

perilaku yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain dan juga dapat merugikan diri 

sendiri. Bentuk-bentuk pergaulan bebas remaja yang sering terjadi adalah penggunaan obat-

obat terlarang, seks bebas, minuman beralkohol, perkelahian, pencurian, dan sebagainya.  

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tarlawi beberapa remaja melakukan londo iha (kawin 

lari) atas dasar hamil sebelum menikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas di Desa 

tarlawi. 2 dari 9 informan melakukan londo iha (kawin lari) karena melakukan tindakan seks 

bebas hingga terjadi hamil sebelum menikah. Menurut informan tindakan ini dilakukan atas 

dasar keinginannya sendiri bukan maksud untuk mendapatkan restu ataupun agar dinikahkan 

oleh orang tua seperti faktor sebelumnya. 

c. Hamil Sebelum Menikah  

Fenomena ini bukanlah lagi hal yang tabu dalam mastarakat, di setiap daerah biak itu 

masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. 5 dari 9 informan yang melakukan 

londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi mengaku melakukan londo iha (kawin lari) 

dikarenakan hamil sebelum menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

tindakan ini dilakukan atas unsur kesengajaan atau direncanakan terlebih dahulu dengan 

tujuan untuk mendapatkan restu dan dinikahkan. Menurut informan tindakan tersebut 

dilakukan karena orang tua dari informan tidak mau merestui hubungannya dengan laki-laki 

pilihannya.  

Motif Tujuan (In Order To Motive)  

Tujuan yang ingin dicapai oleh informan dalam melakukan suatu tindakan.  

Adapun tujuan informan melakukan londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi antara lain:  

a. Agar Direstui 

Tindakan londo iha (kawin lari) dilakukan untuk mendapatkan restu dari orang tua 

peempuan. Menurut beberapa informan yang melakukan londo iha (kawin lari) karena tidak 
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mendapatkan restu dari orang tua, tindakan londo iha (kawin lari) merupakan jalan yang 

ditempuh untuk mendapatkan restu. Harapan informan melakukan londo iha (kawin lari) 

yaitu orang tuanya mau merestui dan menerima laki-laki pilihannya.  

b. Agar Dinikahkan 

Informan mengatakan bahwa tindakannya melakukan londo iha (kawin lari) 

diharapkan mampu meluluhkan hati orang tuanya agar mau menikahkan informan dengan 

laki-laki yang menjadi pilihannya meskipun dengan berbabai kekurangan yang dimiliki lelaki 

tersebut.  

 

C. Makna Pernikahan Bagi Perempuan Yang Melakukan Londo Iha (Kawin Lari) Di 

Desa Tarlawi 

Berdasarkan hasil temuan data, adapun makna pernikahan bagi perempuan yang 

melakukan londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi meliputi : 

a. Membangun dan Membina Rumah Tangga  

Membangun dan membina rumah tangga adalah impian tiap individu. Pernikahan 

menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga. Dengan adanya pernikahan 

rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan kehidupan dalam 

masyarakat.  Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan penelitian yang mengatakan 

bahwa baginya perkawinan bermaknka sebagai sara dalam membangun dan membina rumah 

tangga yang baru ber sama laki-laki pilihannya hingga tua. Membina sebuah rumah tangga 

dibutuhkan kerja sama antara istri dan suami yang saling berpegang teguh berbagai prinsip 

kehidupan berrumah tangga serta bertanggung jawab satu sama lain dalam menyelesaikan 

suatu hal yang terjadi. Hal ini supaya terjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis, 

tentram dan sejahteraMelalui perkawinan juga dapat menyatukan dua keluarga dan tercipta 

suatu keluarga baru. Selain itu dari perkaiwnan juga dapat memiliki keluarga baru yang 

sebelumnya hanyalah orang jauh (bukan keluarga) dan bisa dikatakan orang yang tidak 

dikenali.  

Berdasarkan hasil temuan data dilapangan 5 dari 9 informan memaknai perkawinan 

sebagai sarana untuk membina dan membangun rumah tangga. Hal ini menurut informan 

setelah menikah akan terbentuk keluarga baru yaitu rumah tangga baru bagi pasangan yang 

menikah serta dua keluarga baru yang terbentuk dari hasil perkawinan tersebut yang meliputi 

keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan.  

b. Melahirkan Keturunan  
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Sudah barang tentu setiap pasangan yang menikah pasti mengharapkan mendapatkan 

keturunan (anak). Banyak cara dilakukan untuk mendapatkannya, sebab tidak semua 

pasangan yang menikah diberikan kepercayaan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini 

dinyatakan oleh dua informan yang memaknai perkawinan sebagai sarana untuk 

mendapatkan keturunan. Menurut informan perkawinan akan sia-sia jika tidak mendapatkan 

anak. Menurut informan tujuan dari pernikahan yang sebebnarnya adalah meneruskan 

keturunan.  

c. Beban 

Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua orang melainkan kesiapan memikul 

beban bersama pasangan sebagai bentuk tanggung jawab satu sama lain yang harus 

dilaksanakan tiap pasangan yang menikah. Hal ini lumrah terjadi dan sering dialami oleh 

setiap pasangan yang menikah baik itu pasangan yang baru menikah maupun sudah lama 

menikah. Hal ini disampaikan oleh satu informan yang mengatakan bahwa setelah menikah 

semakin banyak masalah dan beban yang harus ditanggung. Baik itu masalah dari dalam 

rumah tangga maupun dari luar. Contohnya permasalahan ekonomi dalam memnuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari,dll.  

D. Pengalaman Informan Setelah Melakukan Londo Iha (Kawin Lari) di Desa Tarlawi 

Pengalaman didapat dari tindakan-tindakan yang dilakukan dahulu serta interaksi yang 

dilakukan dengan orang lain. Adapun pengalaman informan setelah melakukan londo iha 

(kawin lari) dalam penelitian ini meliputi : 

a. Dampak Positif  

Dalam penelitian dampak positif yang dialami oleh informan khususnya informan 

yang tidak mendapatkan restu yaitu setelah menikah mendapatkan restu dan diperlakukan 

baik oleh orang tua dan keluarga perempuan. Para informan mengatakan bahwa sebelum 

menikah pasangannya tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Salah satu informan 

mengatakan bahwa orang tuanya melakukan tindakan kekerasan terhadap laki-laki pilihnnya 

jika bertemu dijalan. Orang tuanya bahkan memarahi informan jika melihat laki-laki 

tersebut. Hal itu dikarenakan orang tua informan tidak menyukai laki-laki pilihan informan.  

b. Dampak Negatif 

Adapun dampak negatif yang dirasakan informan yang melakukan londo iha (kawin 

lari) yaitu akan mendapatkan komentar negatif dari masyarakat  pada awal-awal menikah. 

Hal ini dikarenakan dalam pandangan masyarakat tindakan londo iha (kawin lari) merupakan 

tindakan yang melanggar dan menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat. sehingga 
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tiap pasangan yang melakukan londo iha (kawin lari) pasti akan diberikan komentar negatif 

oleh masyarakat setempat.  

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Motif yang melatarbelakangi terjadinya londo iha (kawin lari) di Desa Tarlawi terdiri dari 

motif sebab dan motif tujuan. Motif sebab remaja melakukan londo iha (kawin lari) yaitu 

tidak direstui orang tua, pergaulan bebas. Kemudian motif tujuan remaja melakukan 

londo iha (kawin lari) yaitu agar direstui dan segera dinikahkan. 

2. Makna permikahan bagi perempuan yang melakukan londo iha (kawin lari) terdiri dari 

membangun dan membina rumah tangga, dimana beberapa dari informan mengatakan 

bahwa dari pernikahan tersebut terbentuk sebuah keluarga baru dan kehidupan baru 

didalamnya antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Kemudian melahirkan 

keturunan, pasangan yang menikah berharap dengan adanya pernikahan dapat 

meneruskan keturunannya. Pernikahan sebagai beban, dimana para remaja yang menikah 

merasa bahwa setelah menikah banyak masalah dan beban dalam rumah tangganya baik 

masalah dari dalam rumah tangganya maupun dari luar.  
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