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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PERKAWINAN KATERIMEN MENURUT HUKUM 

ADAT SASAK ( Studi Di Desa Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten 

Lombok Tengah ) 

 

Lalu Alfigani Tarmiza 

D1A113136 

Pada dasarnya perkawinan menurut hukum Adat Sasak adalah sesuatu 

yang sakral antara dua insan pria dan wanita yang saling suka dan menginginkan 

untuk hidup bersama dan sah secara hukum negara maupun hukum agama. 

Pengertian perkawinan katerimen yang dimana perkawinan keterimen adalah 

perkawinan yang dilakukan wanita yang kastanya lebih tinggi bangsawan dari 

kasta laki-laki yang lebih rendah masyarakat biasa.  

Metode penelitian Empiris dan Normatif penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam 

dengan para tokoh adat di  di Desa Gerunung , Penujak dan Mangkung . 

 Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

perkawinan menurut UU No. 1 Tahun1974 dan serta Bagaimana pelaksanaan 

perkawinan Katerimen menurut Hukum Adat Sasak. 

 

Kata kunci : Perkawinan Katerimen 

 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF CATERIMEN MARRIAGE ACCORDING TO THE 

LAW OF ADAT SASAK STUDY IN GERUNUNG VILLAGE KECAMATAN 

PRAYA LOMBOK TENGAH DISTRICT 

 

 Basically marriage according to Sasak Customary Law is something 

sacred between two men and women who like each other and want to live together 

and be legally valid in the state law and religious law. Understanding of 

katerimen marriage in which marriage is intertwined is a marriage conducted by 

a woman whose caste is higher than that of a male caste who is lower in ordinary 

society.Empirical and Normative research methods of this study consist of 

primary data and secondary data. Primary data was obtained from the results of 

in-depth interviews with traditional leaders in Gerunung, Penujak and Mangkung 

Villages.This research was conducted to find out how marriages are implemented 

according to Law No. 1 of 1974 and as well as how to implement the marriage of 

the Method according to Sasak Customary Law. 

 

 

 

Keywords : katerimen marriage 
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I. PENDAHULUAN 

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar 

kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di 

kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh 

karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan 

salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia 

dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya 

perkawinannya sederhana,  sempit dan tertutup,  masyarakat yang maju (modern) 

budaya perkawinananya maju, luas dan terbuka. 

Aturan tata tertib perkawinan sudah sejak masyarakat sederhana yang 

dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan 

atau para pemuka agama. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan sudah ada 

sejak zama Kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, masa kononial Belanda dan 

samapai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja 

menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, 

karenan bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia
1
. 

           Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat 

atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di 

mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh 

pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat 

bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indoneisa bukan saja 

dipengaruhi adat budaya masyarakat stempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran 

                                                             
1
  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet.2, CV. Mandar Maju, 

Bandung, 2007, hlm.1. 
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agama Hindu,  Budha,  Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan 

barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang , lain lubuk lain ikannya, lain 

masyarakat lain aturan perkawinannya. 

       Jadi walupun bangsa Indonesia kini telah memiliki huhum perkawinan 

nasional sebagai aturan, namun adalah kenyataan bahwa dikalangan masyarakat 

Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda-

beda. Kita masih melihat berlakunya tata-tertib perkawinan bagi masyarakat yang 

bersendi keibuan (Minangkabau). Tata-tertib perkawinan bagi masyarakat yang 

bersendi kebapakan (Batak) atau bersendi keorang tuaan (Jawa), dan sudah 

banyak pula yang sifatnya campuran. Begitu pula kita dapat melihat bagaimna 

berlakunya hukum perkawinan menurut adat Hindu-Budha, hukum perkawinan 

menurut adat Islam dan hukum perkaiwinan menurut adat Kristen. Perbedaan 

dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup 

kekeluargaan, kekerabatan dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan 

masyarakat
2
. 

Oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan 

pastilah menghendaki perkawinaannya tersebut diakui baik oleh pihak keluarga, 

masyarakat sekitar pada umumnya dan hukum pada khususnya. 

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Menyatakan 

bahwa“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

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

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sahnya perkawinan 

itu kalau memenuhi syarat Pasal 2  

                                                             
2
  Ibid.hlm.2. 
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Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
3
. 

 

 Pasal 2 menunjukan bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata 

bekenaan dengan hanya hubungan keperdataan kodrat pribadi. Dalam Pasal itu 

juga turut campurnya agama atau kepercayaan individu bertujuan melaksanakan 

ibadah agamanya masing-masing. 

 

Perkawinan adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang lenggeng lestari 

antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang 

diarahkan pada pembantu adat dan keluarga. Perkawinan merupakan ikatan di 

antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan baik segi fisik, asuhan 

keluarga , maupun mental. 

Dalam adat sasak masih berlakunya strata social di dalam kehidupan 

masyarakat menimbulkan adanya batasan ketika menjalani kehidupan social salah 

satunya melangsungkan perkawinan. Perkawinan masyarakat adat sasak diatur 

tersendiri dalam hukum adatnya. salah satu hal yang diperhatikan dalam 

perkawinan dalam hukum adat sasak adalah dengan melihat strata social 

seseorang. Perbedaan strata social dibagi antara keturunan bangsawan dan jajar 

karang (masyarakat biasa).   

Dalam perkawinan hukum adat sasak perbedaan  strata social antara pihak 

laki-laki dan pihak perempuan dimana strata social pihak laki-laki lebih rendah 

dari pihak perempuan dilaksanakan dengan perkawinan secara khusus yaitu 

dengan melaksanakan perkawinan katrimen . Perkawinan katerimen merupakan   

perkawinan dengan proses pengangkatan derajat strata social pihak laki-laki agar 

setara dengan pihak perempuan melalui aji kerame. 

                                                             
3
Anshary, Hukum Perkawinan Indonseisa, Cet.1, Penerbit, PUSTAKA PELAJAR, 

Yogyakarta, 2010, hlm.12. 
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II.PEMBAHASAN 

A. PENGATURAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  

 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia 

pelaksanaan Hukum Perkawinan masih plularistis. Artinya di Indonesia 

berkalu tiga macam hukum perkawinan yaitu : 

a) Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata (BW), diperuntukkan 

bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang 

beragama Kristen. 

b) Hukum perkawinan menururt Hukum Islam, diperuntukkan bagi 

Warga Negara Indonesia (WNI) atau pribumi yang beragama Islam 

c) Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat 

pribumi yang masih memegang teguh hukum adat. 

 

 Namun demikian, pada dasarnya Hukum Perkawinan bagi masyarakat 

yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam 

dan Hukum Adat. Sedangkan Perkawinan (BW) diperuntukkan bagi Warga 

Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama Kristen, 

khususnya kalangan Teonghoa keturunan
4
. 

Pada prinsipnya perkawinan di anggap sebagai suatu persetujuan 

antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawina. Namun, di sisi lain, 

perkawinan itu bukan sekedar kehendak bebas menurut Undang-Undang. Di 

sinilah terlihat adanya suatu pertentangan prinsip dalam perkawinan. 

Idealisnya, perkawinan harus berdasarkan persetujuan.Akan tetapi, prakteknya 

persetujuan itu di batasi ketat dan dapat dikatakan sebagai persetujuan yang 

terpaksa. 

                                                             
4
Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakrata Kecana, 2008, 

hlm 97. 
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Hukum adalah sistem pengertian, satu sama lain terkait sehingga 

konssten dan  terpadu. Ketika sistem itu tidak konsisten, maka hukum tidak 

dapat memberikan tujuan yang diharapkan. Sehingga dibetuklah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Unifikasi 

pengaturan hukum di Indonesia. 

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, 

karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut 

dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah 

merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur didalam pasal 

2, sebagai berikut : 

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
5
 

 

Sedangkan syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 

sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam ketentuan itu 

ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat 

intern dan syarat ekstern. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak 

yang akan melasanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi : 

a. Persetujuan kedua belah pihak; 

b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun; 

c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada 

dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati; 

d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin; 

                                                             
5
  M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet, 1, PUSTAKA BELAJAR, 

Yogyakarta,2010, Hal.12. 
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e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). 

Bagi wanita yang putus Perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 

90 hari dan karena kematian 130 hari. 

 

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas –formalitas 

dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi : 

a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatatan Nikah, Talak, dan 

Rujuk; 

b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang 

memuat : 

c. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari 

calon mempelai dan dari orang tua calon.  Di samping itu, disebutkan 

juga nama istri atau suami yang terdahulu; 

d. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan. 

 

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi 

dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formal. Syarat materiil, 

yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan 

perkawinan. Sedangkan syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan 

formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.
6
 

Bedasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, syarat melansungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus 

dipenuhi jika  melangsungkan sebuah perkawinan adalah sebagai berikut : 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 

21 Tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya atau salah satu orang 

tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila 

kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapi umur 19 

Tahun dan pihak wanita sudah mencapi umur 16 Tahun. Kalau ada 

penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang itunjuk 

oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 

                                                             
  6 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet.1. SINAR GRAFIKA, 

JAKARTA. 2001. hlm. 63. 
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4. Seorang yang masih terikat tali perkawianan dengan orang lain tidak 

dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain 

dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. 

 

B. Pengertian Perkawinan Katerimen Menurut Hukum Adat Sasak 

 

Pada dasarnya perkawinan menurut hukum Adat Sasak adalah sesuatu 

yang sakral antara dua insan pria dan wanita yang saling suka dan 

menginginkan untuk hidup bersama dan sah secara hukum negara maupun 

hukum agama . Di Lombok tata cara pernikahannya unik dan memang unik 

dari daerah lain , namun hal tersebut sudah menjadi tradisi dan warisan 

budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Dan ada beberapa macam perkawinan 

yang terdapat di dalam masyarakat Adat Sasak yaitu sebagai berikut : 

 

1) Perkawinan Saling Ajinin 

2) Perkawinan Kahambil atau Tegadingan 

3) Perkawinan Kepaicayang 

4) Perkawinan Kepanjing 

5) Perkawinan Katerimen, artinya diterima, disukai atau direstui yang 

dimana perkawinan keterimen adalah perkawinan yang dilakukan wanita 

yang kastanya lebih tinggi dari kasta laki-laki yang lebih rendah . Seperti 

wanita Bangsawan dan pria dari kalangan Luar atau Jajar Karang . 

Keterimen ini asal kata diterima bila perkawinan yang tidak sekutu 

kebangsawan namun sekutu agama , maka diberikan hak untuk menikah 

dengan prosesi yang terbatas , dimana keluarga dekat pihak laki-laki 

dalam jumlah yang terbatas sepuluh atau lima belas orang datang bejango 

kepada pihak perempuan. 

 

C. Pelaksanaan atau Proses Perkawinan Katerimen Menurut Hukum Adat 

Sasak 

 

Dari pengertian Perkawinan Katerimen diatas berdasarakan Para 

Responden Di Desa Penujak, Desa Mangkung dan Desa Gerunung . Ada 

beberapa pelaksanaan atau proses perkawinan Katerimen adalah sebagai 

berikut : 
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1. Sejati, Merupakan kegiatan awal dari pernikahan Adat Suku Sasak . Sejati 

adalah pemberitahuan kepada orang tua dan kelurga bahwa si perempuan 

dilarikan dan akan dinikahi secara sah , secara agama dan secara hukum 

negara. Sejati ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari setelah pria 

melarikan perempuan , kalau lewat dari waktu yang diberikan akan 

dikenakan sanksi menurut adat setempat. Sejati ini dilaksanakan hanya 

melalui utusan adat , ketua adat , ketua RT , dan pihak laki-laki tidak 

boleh ikut dalam proses ini. Dan sejati ini hanya sekedar pemebritahuan 

kepada wanita secara resmi dan tidak membahas masalah pembayaran. 

2. Selabar, Merupakan hari yang telah ditentukan untuk melaksankan 

selabar biasanya 3 hari setelah sejati . Proses pembicaraan aji game atau 

Sorong Serah Aji Kerame yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak  , 

namun dari pihak laki-laki hanya melalui utusan adat dan pihak laki-laki 

dari pihak yang sudah ditunjukan oleh pihak laki-laki sebagai perwalian 

dalam menyampaikan maksud dan tujuan . 

3. Bejango : Ada dua versi yang dikenal dalam bejango yaitu , (1) 

Menjenguk bial teman ditimpa musibah sebagai wujud empati terhadap 

musibah orang lain. (2) Ketika mengantar kedua mempelai yang telah 

melakukan upacara sorong serah. 

4. Nuntut Wali, Menjemput Wali , didalam pelaksanaan nuntut wali , 

apabila hal-hal yang penting didalam proses adatnya sudah semua selesai 

dibicarakan , maka wali sudah bisa diambil untuk mengawinkan kedua 

calon mempelai tentu dari hasil kedua mempelai keluarga laki-laki dan 

keluarga perempuan. Wali dijemput oleh beberapa orang dari pihak 

keluarga calon pengantin laki dan membawa seorang pemuka agama. 

5. Melangsungkan Pernikahan, Upacara pengikatan janji nikah yang 

dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orangan dengan maksud 

meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan 

norma social. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi 

menuruttradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas social. 

Pengguan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan 

aturan atau hukum agama tertentu pula.  

6. Rebaq Pucuk, Bait Janji, Nunas Panutan Rebaq Pucuk, Yang artinya 

meminta kepalutan dan kewajaran untuk dibebankan. Suatu bentuk proses 

untuk mengambil hasil musyawarah pihak keluarga perempuan tentang 

panasial yang sepantasnya. Ini dapat dilaksanakan kapapun setelah ada 

kesiapan dari pihak pengantin laki-laki, sebab ini adalah sifatnya khusus 

membicarakan tentang materi. 

7. Sorong Serah Aji Krama, Puncak acara dari serangkaian prosesi acara 

adat perkawinan pada masyarakat suku Sasak adalah upacara adat Sorong 



 9 

Serah Aji Krama. Pelaksanaan acara Sorong Serah Aji Krama ini telah 

disepakati pada saat pembicaraan Bait Janji. Sorong Serah Aji krama 

berasal dari kata Sorong Serah dan Aji Krama. Sorong Serah merupakan 

kata majemuk yang berarti serah terima, sedangkan Aji Krama terdiri atas 

kata Aji yang berarti nilai dan krama yang berarti adat atau kebiasaan. 

Jadi, dapat dibatasi pengertian Sorong Serah Aji Krama sebagai bentuk 

acara serah terima nilai adat yang telah dibiasakan
7
. 

8. Nyongkolan atau Pengumuman terhadap perkawinan kedua 

mempelai, Sebuah kegiatan adat yang menyertai rangkaian acara dalam 

prosesi perkawinan pada Suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. 

Kegiatan berupa arak-arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria 

ke rumah mempelai wanita, dengan diiringi keluarga dan kerabat 

mempelai pria, memakai baju adat, serta rombongan music yang bisa 

gamelan atau kelompok penabuh rebana, atau disertai Gendang Beleq 

pada kalangan bangsawan. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk 

memperkenalkan pasangan mempelai tersebut ke masyarakat, terutama 

pada kalangan kerabat maupun masyarakat dimana mempelai perempuan 

tinggal, karena baisanya seluruh rangkaian acara pernikahan dilaksanakan 

di pihak mempelai perempuan. 

a.  Aji Krama, Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Aji Krama 

merupakan nilai kebiasaan yang diberikan kepada kelompok-kelompok 

masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap status sosial yang 

dimiliki. Pembagian Aji Krama pada masyarakat suku Sasak berdasarkan 
pembagian tingkatan kelompokmasyarakatnya. Pembagian tingkatan 

masyarakat ini dinamakan kasta atau dalam ilmu sosiologi dikenal dengan 

istilah Stratifikasi Sosial. 

 

Di samping itu, Pembagian Aji Krama memiliki hubungan yang erat 

dengan masuknya agama Islam di pulau Lombok. Karena itu, besarnya Aji 

Krama dilakukan berdasarkan pada jumlah hitungan tasbih yang biasa 

digunakan, yaitu99, 66, dan 33.Pemberian Aji Krama dengan nilai seperti ini 

merupakan bentuk penghargaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat, 

sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat. 

                                                             
7
 Lalu Masykur, Perkawinan dalam Perpektif Budaya Sasak Lombok Tinjuan Khusus 

Kabupaten Lombok Tengah, Pada Hari Rabu 25 April 2018, Pukul 11.00 
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Seorang bangsawan, memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda 

dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya (masyarakat biasa), Para 

bangsawan ini biasnya menguasi sejumlah sumber daya dan juga tanah dan 

sangat dihormati baik berdasarkan ikatan tradisi dan atau berdasarkan ikatan 

kerajaan.  Demikian juga para pejabat, karena mempunyai fungsi dan 

tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang-orang biasa 

atau rakyat biasa, diberikan penghargaan yang sesuai dengan fungsi dan 

tanggung jawabnya
8
. 

Meskipun pada dasarnya manusia adalah sama, tetapi masing-masing 

orang atau kelompok masyarakat pastilah memiliki fungsi dan tanggung 

jawab berbeda dalam masyarakat. Berdasar pada pertimbangan inilah, 

kemudian pembagian Aji Kramadiberikan secara berbeda bagi masing-

masing kelompok masyarakat tersebut. 

Pada awalnya,  Aji Krama dalam masyarakat suku Sasak terbagi atas empat 

tingkatan Aji (Nilai), dengan urutan yang disesuaikan dengan stratifikasi 

social dalam masyarakatnya, yang meliputi: 

a) Raden               =  99 (dase wisakti atau satus) 

b) Permenak         =  66 (sawidag sawidagsi atau enem dase  enem) 

c) Parawangse      =  33 (katri dase katri atau tigang dase tiga) 

d) Jajar Karang     =  10,400 (selakse samas) 

 

Kajian nilai Islam yang dimaksud dalam perhitungan pembagian aji 

karma di atas adalah setiap Aji Krama akan memiliki hasil akhir sama yaitu 

angka 9. Dalam pandangan masyarakat suku Sasak, angka 9 merupakan nilai 

kemanusiaan. Sedangkan nilai 10 sebagai nilai sempurna adalah nilai yang 

                                                             
8
Ibid 
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dimiliki oleh Allah SWT. Artinya, pada dasarnya setiap manusia yang 

dilahirkan di atas bumi ini adalah sama,yaitu sebagai makhluk Allah yang 

diutus menjadi khalifah untuk mengatur kehidupan di atas dunia ini
9
. 

Akan tetapi, menurut pandangan masyarakat suku Sasak bahwa atas 

kehendak Allah SWT masing-masing kelompok manusia telah diberikan 

kemampuan yang berbeda dalam pencapaian tingkat kemanusiaannya. 

Sehingga, dapat dikemukakan gambaran sebagai berikut
10

 :  

a) Pada waktu dulu, kelompok masyarakat yang memiliki Aji Krama 33 

adalah kelompok masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari hanya 

mengurus kehidupan diri dan keluarganya saja dan hanya menerima 

segala kebijkan dan aturan pimpinan.  

b) Kelompok masyarakat yang memiliki bilangan Aji Krama 66, merupakan 

kelompok masyarakat yang memiliki fungsi seba gai pelaksana kebijakan 

pimpinan atau Raja. 

c) kelompok masyarakat tertinggi dalam masyarakat suku sasak, 

digambarkan dengan Aji Krama 99. pemberian penghargaan dengan Aji 

Krama 99 disesuaikan dengan tingkat tugas dan fungsi seorang pimpinan 

atau Raja. Seorang raja dan keluargaanya merupakan kelompok 

masyarakat yang memiliki fungsi strategi sebagai pengatur kehidupan 

bermasyarakat. Mereka adalah penentu kebijakn dan peraturan yang akan 

menentukan nasib rakyatnya. 

 

Sehubungan dengan pembagian Aji Krama di atas, dalam masyarakat 

suku Sasak di , hanya mewarisi pembagian Aji Krama : 33 dan 10.400. 

pembagian Aji Krama ini dimiliki oleh kelompok  Parawangse yaitu 33 (katri 

dase katri atau tigang dase tiga) dan Jajar Karang yaitu 10,400 (selakse 

samas). 

Pembagian Aji Krama yang ada saat ini, ditentukan pemakaiannya 

berdasar pada kebijakan dan alasan-alasan yang sesuai dengan kepatutan bagi 

                                                             
9
Ibid 

10
 Lalu Masykur, Perkawinan dalam Perpektif Budaya Sasak Lombok Tinjuan Khusus 

Kabupaten Lombok Tengah, Pada Hari Jumat 29 April 2018, Pukul 08.00 
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masyarakat . Pembagian Aji Krama yang ada sekarang ini, semata-mata untuk 

menjaga kemurnian sebuah keturunan. 

Dari Pengertian Aji kerma diatas, aji kerame terdiri atas tiga bagian yaitu 

sebagai berikut  : 

1) Sesirah atau Otak Bebeli, Sesirah berasal dari kata Sirah yang artinya 

kepala. Sehingga, sesirah berfungsi melambangkan jati diri dan nilai yang 

melekat pada keluarga pengantin pria secara turun menurun. Sesirah 

biasanya ditandai dengan benda seperti emas, perak atau perunggu. 

Pemakain logam mulia ini akan disesuaikan dengan status sosial keluarga 

pengantin pria. 

2) Napak Lemah, Napak Lemah terdiri atas dua kata yaitu kata napak yang 

berarti kaki dan lemah yang berarti tanah. Napak Lemah bermakna 

menginjakkan kaki di tanah. Napak lemah merupakan simbol keberadaan 

manusia yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifatul 

ardi. 

3)  Olen-Olen, Kata olen-olen berasal dari kata len-len atau lian-lian yang 

berarti lain-lain atau berbeda. Olen-olen terdiri atas sejumlah kain yang 

yang diikat dengan selendang dan  diletakkan pada sebuah peti. Makna 

olen-olen ini adalah : masyarakat suku Sasak yang mendiami sebagian 

besar pulau Lombok ini hidup berkelompok-kelompok dan bertingkat-

tingkat. Akan tetapi, mereka tetap berada dalam satu kesatuan dengan 

ikatan kekeluargaan sebagai masyarakat suku Sasak yang Islam
11

. 

b. Arta Gegawan, Selain Aji Krama, dalam pelaksanaan acara sorong Serah 

Aji Krama haruslah dilengkapi dengan benda-benda yang disebut Arta 

Gegawan. Arta Gegawan memiliki makna barang-barang bawaan. Arta 

Gegawan merupakan symbol yang mengandung pilosofis yang sangat 

tinggi
12

.  Arta Gegawan terdiri atas : 

1) Salin Dede , Istilah Salin Dede berasal dari kata Salin dan dede. Kata 

salin memiliki arti mengganti sedangkan kata dede berarti mangasuh. 

Sehingga salin dede memiliki pengertian mengganti untuk mengasuh. 

Adapun wujud dari salin dede ini adalah kain umbaq, ponjol, ceraken, 

kedogan (sabuk nganak), semprong tereng,kain putih, benang kataq 

dan pisau kecil untuk hitanan. Makna utama yang diwakili oleh Salin 

Dede dalam kegiatan upacara adat Sorong Serah Aji Krama adalah 

serah terima tanggung jawab dari pihak keluarga pengantin wanita 

kepada suaminya.  
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2)  Pemecat Sengkang, Wujud benda yang digunakan untuk pemecat 

Sengkang adalah anting emas yang diletakkan pada sebuah nampan 

kecil. Karena bagi masyarakat suku Sasak, seorang wanita yang sudah 

kawin tidak lagi boleh menggunakan anting sebagai perhiasan. 

3) Penjaruman, Selain benda-benda di atas, dalam upacara adapt 

Sorong serah Aji Krama terdapat sebuah benda berupa jarum dan 

benang. Benda ini dinamakan penjaruman. 

4) Pelengkak, Pelengkaq merupakan denda yang dikenakan kepada 

pihak pengantin laki-laki yang berani mengawini seorang gadis yang 

masih memiliki kakak belum kawin. 

5) Babas Kuta, Babas Kuta atau Pembabas Kute merupakan denda yang 

diwajibkan untuk dibayarkan oleh pihak pengantin laki-laki karena 

kehadiran mereka pada acara Sorong Serah Aji Krama dan 

Nyongkolan menimbulkan kegaduhan dan keramaian. 

6) Krama Desa, Karma desa adalah salah satu kewajiban yang harus 

ditanggung oleh pihak pengantin laki-laki sehubungan dengan telah 

membawa seorang gadis dari sebuah desa untuk dijadikan istrinya. 

7) Kor Jiwa, Seperti halnya krama desa, Kor Jiwa juga merupakan salah 

satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak keluarga pengantin 

laki-laki sebagai bentuk ganti rugi kepada kampong yang telah 

kehilangan warga sebab sebuah perkawinan. 

8) Pecanangan atau Penginang atau Karas, Pecanangan merupakan 

tempat diletakkannya kapur, sirih, pinang, gambir dan tembakau. Di 

samping itu, makanan bagi masyarakat suku Sasak merupakan sarana 

pembinaan solidaritas kelompok masyarakat yang paling menonjol. 

Sahabat, kenalan ataupun setiap orang yang datang bertamu, selalu 

dijamu dengan pecanangan. Sikap dan pola tingkah laku yang 

demikian itu dibentuk oleh pandangan hidup dan sistem nilai dalam 

masyarakat yang berazaskan persaudaraan dan kebersamaan.  

9) Lanjaran, Dalam acara adat pada masyarakat suku Sasak, Lanjaran 

atau rokok merupakan perlengkapan adat yang harus tetap ada.  

Biasanya, rokok yang digunakan dalam acara adat adalah rokok yang 

terbuat dari tembakau dilapisi dengan daun jagung. 
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III.PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir yang melahirkan keluarga 

sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara) 

maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Dan sah atau tidak sahnya 

suatu perkawinan sudah diatur dalam peraturan negara baik dalam bentuk 

tertulis, tidak tertulis, dalam hukum adat, keyakinan dan agama. 

Permasalahan dalam suatu perkawinan merupakan suatu kewajaran selama 

masih dalam batas kontrol dan batas kewajaran. 

2. Bahwa pengertian dari Perkawinan Katerimen ini yaitu apabila seorang 

laki-laki menikahi seorang perempuan yang lebih tinggi setrata sosilanya 

dengan prosedur biasa yang sering dilaksanakan dengan proses melaiq, 

merariq, dan dilakukan proses Sejati, Selabar, Bejango Tuntut Wali, 

Melangsungkan Pernikahan, Rebaq Pucuk, Bait Janji, Nunas Panutan 

Rebaq Pucuk, Sorong Serah , serta Nyongkolan Atau Pengumuman 

terhadap Perkawinan Kedua Mempelai  

B. Saran 

Dari adanya kejadian perkawinan keterimen di atas, maka saran-saran 

yang dapat dikemukakan berhubungan dengan materi yang diuraikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Diharapkan perkawinan keterimen menurut hukum adat Sasak dapat 

disesuaikan dengan Undang-Undang dan hukum islam agar tidak 

bertentangan. 

2. Diharapkan perkawinan keterimen dapat dilakukan sederhana agar semua 

pihak dapat melangsungkan pernikahannya tanpa ada batasan pernikahan. 
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