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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 



Wilayah Indonesia, secara geografis dapat dikatakan memiliki wilayah yang sangat luas. 

Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari berbagai 

pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau yang ada di Indonesia memiliki 

etnik yang memunculkan corak budaya yang berbeda-beda, yang tercermin pada pola dan gaya hidup 

masing-masing. Budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu 

dilestarikan agar kebudayaan tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kelak. 

Koentjaraningrat mengatakan bahwa, adapun unsur-unsur dari kebudayaan itu terdiri dari bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem mata pencarian hidup, organisasi sosial, sistem teknologi, sistem realigi 

dan kesenian. Kebudayaan pada saat ini telah mengalami banyak perbahan dari masa ke masa. 

Perubahan tersebut akibat munculnya beragam pemikiran dan gagasan oleh masyarakat yang pada 

dasarnya memiliki sifat kreatif guna mengembangkan kebudayaan tersebut ke arah yang lebih baik 

dan sempurna. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik bersama (Koentjaraningrat, 2009 : 144). 

Kebudayaan merupakan tindakan dan hasil karya dari manusia, setiap budaya yang lahir 

dimanapun berada pastinya mengandung sedikitnya tujuh unsur kebudayaan yang bisa dianalisis. 

Klockhohn dalam bukunya Koentjaraningrat (2009:165) mengatakan bahwa tujuh unsur kebudayaan 

tersebut sifatnya universal, salah satu unsur yang ada dalam kebudayaan yang sifatnya universal 

adalah kesenian. 

Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan selalu mengalami perkembangan dari masa ke 

masa. Perubahan ini didasarkan oleh pandangan manusia yang dinamis dan aktivitas manusia dalam 

berolah rasa semakin meningkat, mulai dari bentuk sederhana sampai bentuk yang lebih kompleks di 

zaman modern ini. Dalam kehidupan masyarakat mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang biasanya 

disebut dengan tradisi. Tradisi merupakan unsur  sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan 

masyarakat  dan sulit berubah (Parsudi Suparlan, 1987:115).  

Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk mempelancar perkembangan pribadi 

anggota masyarakat. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan 

untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.biasanya dari suatu 

Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah 

adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, 

karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat hilang (Mardimin Johanes, 1994 : 12).  

Tradisi-tradisi yang sudah ada bukan berarti tidak memiliki makna, melainkan sudah memiliki 

makna dan tujuannya yang akan dicapai karena memiliki keinginan yang bersama antar masyarakat. 

Timbulnya tradisi dalam kelompok masyarakat manusia atau masyarakat dianggap baik oleh 

masyarakat itu sendiri dan akan menjadi warisan terhadap keturunannya. Tradisi-tradisi yang turun 

menurun inilah yang nantinya lahir menjadi sebuah budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat 

tertentu. 



Indonesia memiliki 34 Provinsi yang memiliki ciri khas, suku dan adat istiadat yang berbeda-beda 

disetiap Provinsinya, dan salah satu Provinsi tersebut yaitu Provinsi Bengkulu yang memiliki 

beberapa suku, yakni suku Rejang, suku Melayu dan suku Serawai. Masing-masing suku tersebut 

mempunyai Kebudayaan dengan ciri khas yang berbeda termasuk tradisi dan keseniannya. Provinsi 

Bengkulu terbagi menjadi 10 Kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu 

Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, 

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kota Bengkulu 

(http://id.m. wikipedia. org/wiki/Daftar_Kabupaten_dan_kota_di_Bengkulu). 

Di Bengkulu Selatan mempunyai suatu tradisi yang masih digunakan oleh masyarakatnya 

walaupun sudah mulai berkurang yaitu Tradisi Perkawinan Adat Bimbang Balai. Tradisi Perkawinan 

Adat Bimbang Balai memiliki berbagai macam prosesi pelaksanaannya, adat perkawinan ini 

dilaksanakan selama 7 hari 7 malam dengan harapan bisa berlangsung dengan sukses dan meriah. 

Saat pelaksanaan dimulai ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yakni mulai dari hari ke-1 

hingga hari ke-7 yang melibatkan seluruh masyarakat desa yang ada. Namun dengan adanya 

perkembangan zaman yang lebih modern dan lebih praktis, tradisi ini mulai jarang digunakan hanya 

orang-orang tertentu saja yang masih melaksanakan tradisi ini. Masyarakat lebih memilih 

pelaksanaan perkawinan yang lebih praktis yang cukup dilaksanakan 1 malam saja 

(tariandun.blogspot.co.id). 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dimana telah terjadi perubahan bentuk 

pemerintahan, pertambahan penduduk, peningkatan pendidikan, mata pencaharian, pekerjaan dan 

pola pikir dari masyarakatnya sendiri maka pelaksanaan dari adat perkawinan Bimbang Balai ini 

sedikit mengalami pergeseran. Pada masa sekarang, dalam melaksanakan acara perkawinan, mereka 

melakukannya dengan tahapan yang lebih sederhana dan waktu yang lebih singkat. 

Dari hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji atau ingin lebih mengetahui apa saja proses 

pelaksanaan perkawinan adat bimbang balai yang dilaksanakan selama 7 hari 7 malam tersebut dan 

apa yang menyebabkan mulai bergesernya tradisi perkawinan Bimbang Balai ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan adat Bimbang Balai di Desa Jeranglah Kecamatan Manna Kabupaten 

Bengkulu Selatan Pada tahun 1990-2017 ? 

2. Apakah yang menyebabkan bergesernya adat Bimbang Balai di Desa Jeranglah Kecamatan 

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tahun 1990-2017 ? 

1.3 Batasan Masalah  

Sesuai dengan judul skripsi ini, agar pembahasan masalah tetap fokus maka perlu adanya batasan 

ruang lingkupnya sehingga permasalahan tidak meluas kedalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Adapun batasannya sebagai berikut : 

1. Skup spatial secara umum berada di desa Jeranglah Kabupaten Bengkulu Selatan 



2. Skup temporal yaitu dimulai pada tahun 1990 yang pada waktu itu masyarakat masih memiliki 

sifat tradisi yang cukup tinggi. Dengan seiring perkembangan zaman masyarakat sekarang 

sudah mulai berkurang dalam melaksanakan Tradisi Adat Bimbang Balai yang dilaksanakan 

selama 7 hari 7 malam namun pada tahun 2017 sebagian besar masyarakat lebih memilih 

proses pelaksanaan perkawinan yang lebih praktis sehingga prosesi-prosesi yang ada di 

Tradisi Adat Bimbang Balai tersebut mulai ditinggalkan oleh masyarakat.  

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat Bimbang Balai di Desa Jeranglah Kecamatan 

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tahun 1990-2017 

2. Untuk mengetahui Apa yang menyebabkan bergesernya adat Bimbang Balai di Desa 

Jeranglah Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tahun 1990-2017 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bagi Mahasiswa 

- Menambah wawasan terhadap budaya tentang adat Bimbang Balai di Bengkulu Selatan. 

- Memberikan informasi tentang adanya kebudayaan Bimbang Balai dan dapat dilestarikan 

sebagai kekayaan budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan  

Bagi Akademik 

- Sebagai sumbangan pemikiran bagi pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan seni tradisi 

di Manna Bengkulu Selatan. 

Bagi Pemerintah  

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, hasil penelitian ini dapat 

menambah koleksi dokumentasi sekaligus menjadi data tertulis.  

- Bagi pemerintah daerah khususnya Pariwisata, memberikan informasi bahwa kebudayaan 

Bimbang Balai di Bengkulu Selatan agar tetap dilestarikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pergeseran 

       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:36) pergeseran berasal dari kata inti geser yang 

berarti beralih sedikit. Pergeseran artinya pergesekan atau peralihan, perpindahan, dan pergantian. 

Spencer (dalam Koentjaraningrat, 1987:34) mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat dan 

kebudayaan dari tiap bangsa ini telah atau akan melalui tingkat-tingkat evolusi yang sama. Namun, 

secara khusus tiap bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan bisa mengalami proses evolusi 

melalui tingkat-tingkat yang berbeda.  

        Koentjaraningrat (1990:220) menjelaskan bahwa pergeseran disebabkan kemampuan manusia 

sebagai pendukung kebudayaan mengalami kemajuan dalam bertindak dan berfikir, sehingga 

kebudayaan sebagian kehidupan manusia selalu berubah-ubah menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman. Pergeseran dalam kebudayaan disebabkan oleh perkembangan tata pergaulan 

modern yang bersifat rasional. Banyak pikiran-pikiran baru yang lahir dalam menanggapi tantangan 

lingkungan. Orang cenderung untuk bertindak rasional dan sepraktis mungkin.  

        Hal ini sesuai dengan teori determinasi teknologi yang dikemukakan oleh McLuhan dalam 

tulisannya The Guttenberg Galaxy :  The Making of Typographic Man. Ide dasar teori ini adalah 

bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara komunikasi akan membentuk pula 

keberadaan manusia itu sendiri. Tekonologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, 

berperilaku dalam masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak 

dari satu abad teknologi ke abad teknologi lainnya. Misalnya dari masyarakat suku yang belum 

mengenal huruf menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak, ke masyarakat yang 

memakai peralatan komunikasi elektronik. Teori ini mengungkapkan suatu peradaban modern 

merupakan hasil dari suatu penemuan teknologi baru yang mempengaruhi pola suatu kebudayaan 

(Yundiah, 2012 : 11).   

        Dapat disimpulkan bahwa pegeseran kebudayaan merupakan suatu dinamika yang terjadi karena 

adanya perubahan dalam masyarakat sebagai akibat dari kemajuan berfikir manusia sebagai 

pendukung kebudayaan sehingga menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Adapun yang dapat 

dilihat dari pergeseran budaya dalam penelitian ini adalah terjadinya pergeseran tata cara pelaksanaan 

perkawinan Adat Bimbang Balai pada masa lalu dengan sekarang, ditinjau dari aspek budaya yang 

terjadi pada masyarakat di Desa Jeranglah. Aspek budaya yang dimaksud disini adalah dapat dilihat 

dari adanya modernisasi yang memberikan dampak terhadap Penduduk Desa Jeranglah untuk 

berpandangan realistis dan praktis yang banyak merubah dalam hal peralatan dan perlengkapan dalam 

kehidupan terutama dalam pelaksanaan Adat Bimbang Balai. 

2.2 Kebudayaan  



      Kebudayaan dalam arti luas adalah perilaku yang telah tertanam, yang merupakan totalitas dari 

sesuatu yang dipelajari manusia, akumulasi dari pengalaman yang dialihkan secara sosial 

(disosialisasikan), tidak sekedar sebuah catatan ringkas, tetapi dalam bentuk perilaku melalui 

pembelajaran sosial. Kebudayaan mempengaruhi perilaku manusia karena setiap orang akan 

menampilkan kebudayaannya tatkala dia bertindak, seperti tindakan membuat ramalan atau harapan 

tentang orang lain atau perilaku mereka. Kebudayaan melibatkan karakteristik suatu kelompok 

manusia dan bukan sekedar individu.Unsur-unsur dari kebudayaan itu terdiri dari :Bahasa, Sistem 

pengetahuan, Sistem mata pencarian hidup, Organisasi sosial, Sistem teknologi, Sistem religi, 

Kesenian (Liliweri, 2002 : 8-10). 

       Kebudayaan bukan hanya sebuah koleksi barang-barang kebudayaan, seperti misalnya karya-

karya kesenian, buku-buku, alat-alat, apalagi jumlah museum, gedung-gedung universitas, ruang-

ruang konferensi dan lain sebagainya. Kini kebudayaan dihubungkan dengan kegiatan manusia yang 

membuat alat-alat dan senjata-senjata, dengan tata upacara tarian-tarian dan mantra-mantra yang 

menentramkan roh jahat, dengan cara anak-anak dididik dan orang-orang yang bercacat mental 

diperlakukan, dengan aneka pola kelakuan yang bertautan dengan erotik, perburuan, sidang-sidang 

parlemen, resepsi perkawinan, dan lain sebagainya. Tradisi juga termasuk dalam pengertian 

kebudayaan. Tradisi dapat diterjemahkan dengan perwarisan atau  penerusan norma-norma, adat 

istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta tetapi tradisi tersebut bukan sesuatu yang tak dapat diubah, tradisi 

justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. 

Manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu, ia menerimanya, menolaknya, atau 

merubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan, 

riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada 

(Peursen, 1988 : 11). 

2.3 Tradisi 

       Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah 

dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya 

dari suatu kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah 

adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. Adapun 

pengertian tradisi menurut bahasa latin:traditio,“diteruskan”atau kebiasaan yang berkembang dalam 

masayarakat, baik yang menjadi kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama 

(Kuncoro,2014:35). 

         Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih 

ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang 

benar atau warisan masa lalu namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan 

secara kebetulan atau disengaja, maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari 

setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan 



sebagai tradisi yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan (Fajrie, 2016 : 

20-21). 

Tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu 

sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu 

1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, norma-norma, 

peraturan dan sebagainya. 

2) Wujud kebudayaan sebgai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam 

masyarakat. 

3) Wujud kebudaayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Mattulada,1997 : 1). 

2.4 Adat  

      Adat adalah pencerminan dari suatu kepribadian bangsa yang merupakan jiwa bangsa yang 

bersangkutan dan menjadi dasar corak warna kebudayaan, suku bangsa itu sendiri. Selain itu 

pengertian adat adalah aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang merupakan 

wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu 

dengan yang lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem (Depdikbud,2002:7). 

     Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, adat dapat didefinisikan 

sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan 

dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.         

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, 

kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Dalam hal ini peneliti mengacu 

pada upacara Adat Perkawinan Bimbang Balai di Bengkulu Selatan (Faiz, 2015 : 380). 

2.5 Perkawinan  

       Menurut  Kusdar dalam (Rohman, 2010 : 20) Perkawinan atau Pernikahan dalam arti luas adalah 

suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah 

tangga. Perkawinan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut syari’at 

islam. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realiti kehidupan umat manusia. Dengan 

adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata cara 

kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), 

mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Kuat lemahnya 

perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami–istri  tersebut sangat tergantung pada kehendak 

dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu 

perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami-istri tersebut . 

       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang Perkawinan yang 

berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

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

Ketuhanan yang maha Esa”(“Undang-Undang Perkawinan,” 2004 : 8) 



       Untuk itu Al-Qur’an menganjurkan agar lebih menunjukkan pandangan terhadap ciptaan Allah, 

kelangsungan hidup dan perkembangbiakannya, supaya bertambah, keadaan, keabadian, dan 

keesaannya seperti yang difirman Allah : 

       Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 

yang berfikir (Ar-Rum:21). 

 

      Hubungan perkawinan dalam sebagian besar masyarakat manusia tidak semata-mata menyangkut 

fungsi pokoknya, yaitu melestarikan jenisnya melahirkan keturunan tetapi di samping ini perkawinan 

juga membawa akibat-akibat lain yang sangat luas. Perkawinan tidak hanya berakibat pada kedua 

individu tersebut, tetapi juga pada keturunan mereka, dan dengan adanya perkawinan ini maka dapat 

mempererat tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan 

memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh agama Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. 

Karena, masyarakat yang saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia (Rohman, 

2015 : 53) 

2.6 Upacara Adat Perkawinan 

       Upacara adat merupakan aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat yang berlaku 

dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi pada 

masyarakat yang bersangkutan. Upacara adat mengandung berbagai aturan yang wajib dipatuhi oleh 

setiap warga masyarakat pendukungnya. Aturan itu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan 

suatu masyarakat secara turun-temurun, dengan perannya yang dapat melestarikan ketertiban hidup 

masyarakat. biasanya kepatuhan setiap anggota masyarakat terhadap aturan dalam bentuk upacara 

tradisional itu disertai ketakutan mereka terhadap sanksi yang bersifat sacral magis. Dengan demikian 

upacara adat itu dapat dianggap sebagai bentuk pranata yang tertulis, namun wajib dikenal dan 

diketahui leh setiap warga masyarakat pendukungnya, untuk mengatur setiap tingkah laku mereka 

agar tidak melanggar atau menyimpang dari adat kebiasaan atau tata pergaulan yang berlaku didalam 

masyarakatnya (Tariwen, 2010 : 21).         

       Upacara perkawinan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut 

peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia yang perlu disakralkan dan 

dikenang sehingga perlu ada upacaranya. Selain itu peresmian perkawinan merupakan suatu tonggak 

sejarah yang berkesan dihati kedua pengantin. Sepanjang hidupnya akan selalu teringat jalannya 

upacara perkawinan. Di Indonesia upacara pernikahan dilakukan dengan dua cara, yaitu tradisional 

dan modern. Upacara perkawinan tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat, 

sedangkan upacara perkawinan modern dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan dari luar negeri. 

Biasanya gaya yang dipakai adalah gaya Eropa. Bengkulu Selatan memiliki suatu tradisi yang 

terdapat pada masyarakat suku Serawai. Dalam hal ini adalah tentang upacara adat perkawinan 

bimbang balai yaitu dimana sebelum proses perkawinan  bujang berayak atau datang ke rumah gadis 

pada waktu malam. Sopan santun dalam bersikap sangat penting bagi masyarakat Bengkulu Selatan 



bujang tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada kepala adat di tempat gadis tersebut 

bertempat tinggal untuk bertandang (https://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 16 Oktober 

2018). 

         Untuk pertama kali setelah bujang sampai di rumah gadis, bujang tersebut duduk bersilah di atas 

sehelai tikar yang tealah disediakan. Sementara itu gadis akan duduk di atas tikar lain yang jaraknya 

berjauhan. Sepanjang pertemuan berlangsung percakapan memakai bahasa Serawai yang lemah 

lembut, hingga kedua belah pihak sama-sama berusaha agar lawan bicara menjadi terpikat. Di dalam 

pergaulan suku Serawai terdapat pembatas jodoh atau perkawinan yang dilarang, yaitu tidak boleh 

kawin dengan orang tua, saudara, saudara orang tua, anak saudara orang tua atau bisa dikatakan tidak 

bisa kawin dalam lingkungan keluarga batih dan keluarga luas. Sedangkan dengan saudara sepupu 

misalnya dengan saudara satu nenek moyang bisa terjadi perkawinan dengan syarat harus membayar 

denda adat berupa seekor kambing yang harus dipotong saat upacara perkawinan. Kalau denda adat 

ini tidak dibayar maka suami istri diyakini tidak akan sukses hidupnya, sebab menurut orang tua 

mereka telah dikutuk oleh arwah nenek moyangnya (Viadinata, 2016 : 9 - 10). 

2.7 Bimbang Balai 

       Kata bimbang bermakna berarti ragu-ragu atau takut. Namun kata bimbang yang dimaksud dalam 

bahasa serawai ini adalah keramaian yang diperbuat akan kehormatan kawin. Jadi nenek moyang  di 

suku serawai setiap melaksanakan hari pernikahan anak-anaknya senantiasa mengadakan suatu 

upacara adat, upacara inilah yang disebut dengan bimbang. Menurut para orang tua, upacara 

perkawinan ini disebut dengan kata bimbang karena perasaan dan pemikiran orang tua atau ahli 

rumah yang menikahkan anaknya itu merasa cemas, ragu, atau bimbang apakah pekerjaan mereka itu 

akan berhasil atau tidak. Begitu pula perasaan pengantinnya yang tetap ada rasa cemas, bimbang, atau 

ragu apakah pilihannya itu tepat untuk masa depannya dan apakah rumah tangganya nanti akan 

bahagia atau tidak. Sedangkan pengertian balai yaitu sebuah rumah tanpa kamar, yang berukuran 

paling kecil 10x20 meter dan bisa lebih besar lagi. Balai terbuat dari dinding bambu, atap daun dan 

memiliki panggung di tengah-tengah Balai. Menurut Arsyid Mesatip ada 3 macam bimbang adat yang 

dilaksanakan di suku serawai, yaitu; 

2.7.1 Bimbang Sehari Semalam  

Pelaksanaan bimbang ini dilakukan secara sederhana, yang hanya memakan waktu satu hari 

satu malam. Karena pekerjaan bimbang ini sederhana saja, maka kegiatan bimbang inilah 

yang banyak dipakai oleh masyarakat suku Serawai. 

2.7.2 Bimbang Makan Sepagi/Bimbang Ulu/Bimbang Makan ke Bawah 

Pelaksanaan bimbang seperti ini sudah termasuk bimbang yang besar, jadi sudah tentu barang 

perlengkapannya banyak pula. Pada setiap rumah yang melaksanakan bimbang ini, maka 

rumah tersebut membuat berbagai macam makanan untuk suguhan kepada tamu yang 

berkunjung kerumahnya dimulai pada pagi hari. Kegiatan pekerjaan mereka secara umumnya 

dilaksanakan di bawah bukan di dalam rumah.   



2.7.3   Bimbang Balai 

Bimbang seperti ini merupakan bimbang yang paling besar yang semua kegiatan serta 

perlengkapannya serba banyak, termasuk orang yang melaksanakan bimbang balai ini adalah 

orang-orang kaya atau pun raja-raja dan keturunannya. Hal ini dikarenakan dalam 

pelaksanaannya dilakukan mirip dengan bimbang makan sepagi tetapi waktunya selama 7 hari 

7 malam. Hal-hal yang dibutuhkan dalam bidang balai ini pada umumnya juga serba 7, 

misalnya butuh 7 gadis bilik, 7 kerbau, 7 kambing, dan lain sebagainya. Bimbang Balai inilah 

yang di ambil oleh peneliti untuk dibahas (Ansori dkk, tanpa tahun : 5-26). 

2.8 Geografis Bengkulu  

      Bengkulu adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Bengkulu ini menjadi ibu kota dari 

provinsi Bengkulu itu sendiri yang terletak di  kawasan pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan 

langsung dengan Samudera Indonesia dan berada pada koordinat 300 45’ – 300 59’ Lintang Selatan 

dan 102014’ – 1020 22’ Bujur Timur dengan luas wilayah 151,7 km2 ditambah 1 pulau dengan luas 2 

Ha  dan lautan seluas 387,6 Km2. Daerah pantai beriklim laut tropis dan temperatur tertinggi tercatat 

37,2o C. Sedangkan daerah pegunungan beriklim sejuk dengan temperatur terendah 17,4o C. Sebagian 

besar daerah Bengkulu termasuk daerah beriklim tropis, dimana unsur-unsur iklim seperti tekanan 

udara tidak menunjukan perbedaan yang besar. Yakni iklim tropis basah dengan suhu udara pada 

musim penghujan tidak lebih dari 18o C dan suhu udara pada musim terpanas lebih dari 22o C, tanpa 

bulan kering sepanjang tahun (Ansyori dkk, 1986 : 18).  

       Secara Administratif Bengkulu berbatasan dengan : 

1. Sebelah Utara dengan Sumatera Barat 

2. Sebelah Selatan dengan Lampung 

3. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia 

4. Sebelah Timur dengan Jambi dan Sumatera Selatan 

       Wilayah provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU N0.9 tahun 1967 meliputi wiliayah 

bekas Keresidenan Bengkulu terdiri dari empat daerah tingkat II yaitu Kotamadya Bengkulu yang 

terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara(ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 

kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan dan 

Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri 10 kecamatan. Saat ini wilayah Provinsi 

Bengkulu meliputi : 

1. Kota Bengkulu 

2. Kabupaten Bengkulu Tengah 

3. Kabupaten Bengkulu Selatan 

4. Kabupaten Bengkulu Utara 

5. Kabupaten Kaur 

6. Kabupaten Kepahiang 

7. Kabupaten Lebong 



8. Kabupaten Rejang Lebong 

9. Kabupaten Muko Muko 

10. Kabupaten Seluma (http://bengkuluprov.go.id). 

       Bengkulu dalam bahasa Belanda disebut Benkoelen atau Bengkulen, dalam bahasa Inggris 

disebut dengan Bencoolen, sementara dalam bahasa Melayu disebut Bangkulon, kata bang yang 

berarti “pesisir” dan kulon yang berarti “barat”, kemudian terjadi pegeseran pengucapan bang 

berubah menjadi beng dan kulon menjadi kulu. Agama yang dianut Masyarakat Bengkulu mayoritas 

adalah Agama Islam. Agama Islam merupakam Agama yang umumnya dianut masyarakat Indonesia, 

selain Agama Islam terdapat agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha, bahkan ada yang menganut 

Animisme. Suku-suku bangsa yang mendiami Provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan menjadi suku 

asli dan pendatang, meskipun sekarang kedua kelompok ini mulai bercampur baur. Bahasa yang 

dominan dipakai adalah bahasa Rejang,yang banyak dipahami oleh sebagian besar penduduk, selain 

bahasa Melayu (bahasa Indonesia) dan bahasa Serawai (http://infonusa.wordpress.com, diakses pada 

tanggal 16 Oktober 2018). 

        Vollenhoven menyebut masyarakat Bengkulu adalah masyarakat yang dengan kebudayaannya 

sendiri. Berdasarkan pada sistem lingkaran-lingkaran hukum adat dikatakan, bahwa suku masyarakat 

tersebut merupakan bagian daripada suku bangsa Sumatera Selatan. Salah satu sub-nya ialah 

masyarakat yang bermukim di daerah Manna, Bengkulu Selatan (Hartati, 2016 : 149). 

2.9 Bengkulu Selatan 

Bengkulu Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan 

berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan pada 

tanggal 8 Maret 1949 Nomor GB/27/1949 tentang pengangkatan Baksir sebagai Bupati Bengkulu 

Selatan (sebelumnya bernama Kabupaten Manna Kaur 1945–1948 dan Kabupaten Seluma Manna 

Kaur 1948–1949). Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Rakyat tanggal 7 Juni 2005, dikuatkan oleh 

Perda No. 20 tanggal 31 Desember 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 13 Tanggal 2 

Januari 2006 Seri C maka tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Berdasarkan Undang- undang Nomor: 03 Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami 

pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kaur, Seluma dan Bengkulu Selatan.Bahasa di Kabupaten 

Bengkulu Selatan terdiri dari dua bahasa asli yaitu bahasa Pasemah yang banyak dipakai dari muara 

sungai Kedurang sampai dengan perbatasan Kabupaten Kaur sedangkan mayoritas menggunakan 

bahasa Serawai (https://bengkuluselatankab.go.id, diakses pada tanggal 21 April 2017).  

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kekayaan sumber daya 

alam dan berbagai potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kabupaten bengkulu Selatan 

berada di sebelah barat Bukit Barisan dengan luas administrasi lebih kurang 1.186,10 km2 dan luas 

wilayah lautan 384 km2. Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada 4o-5o LS dan 102o -103o BT 

secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan dengan 

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Seluma 



2. Sebelah Timur dengan Provinsi Sumatra Selatan 

3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kaur 

4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia  

Berdasarkan topografinya Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada tiga jalur, yaitu; jalur 

pertama klasifikasi daerah dataran rendah : 0-100 m di atas permukaan laut dengan luas mencapai 

50,93%. Jalur kedua klasifikasi daerah berbukit : 100-1.000 m di atas permukaan laut dengan luas 

mencapai 43%. Jalur ketiga terletak di sebelah utara –timur sampai ke puncak bukit barisan dengan 

luas mencapai 6,07% (Ansori dkk, tanpa tahun : 1). 

Bengkulu Selatan akan dinaikkan menjadi kotamadya yang terdiri dari 11 kecamatan yaitu : 

1. Kota Manna 

2. Manna 

3. Pasar Manna 

4. Ulu Manna 

5. Pino 

6. Pino Raya 

7. Seginim 

8. Bunga Mas 

9. Kedurang 

10. Kedurang Ilir 

11. Air Nipis   

Bahasa di Kabupaten Bengkulu selatan terdiri dari dua bahasa asli yaitu bahasa pasemah yang 

banyak dipakai di muara sungai Kedurang sampai dengan perbatasan Kabupaten Kaur sedangkan 

mayoritas menggunakan bahasa serawai yang merupakan turunan dari bahasa melayu. Berdasarkan 

sensus penduduk 2000 suku bangsa di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Serawai 7687%, Pasemah 

13,39%, Jawa 2,89%, Minangkabau 2,21%, Melayu 1,06%, Sunda 0,95%, Batak 0,73%, dan lainnya 

1,89%  (Ansori dkk, tanpa tahun : 5-7). 
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