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SAMBUTAN
KETUA UMUM PENGURUS 8.P.4

ATAS NAMA TI.IHAN YANG PIiNGASIH LAGI I'F,NYAYANG.

Dengan terbitnya buku karangan sdr. Drs. Sidi Gazalba

rrrrluk kesekian kalinya ini dengan judul Menghadapi Soal-soal Perkawinan,

rutlulah tepat sekali, dimana rakyat Bangsa Indonesia baru saja tnerrriliki
ti.tJ. Pcrkawinan, yaitu U.U. Perkawinan No. 1 Th. 1974.

Mudah-mudahan buku ini yang uraiannya 'ilmiah dart

populer, tentunya mudah difaharni, merupakan 'ilmu yang akan menerangi.

rncnuntun dan rnembawa setiap pelnbacanya untuk mempertinggi nilai
pcrkawinan dan tercapainya rumah-tangga yang sejahtera dan bahagia.

Dengan demikian buku ini akan merupakan sumbangan

sarana pula bagi pernbangunan nrasyarakat dalam bidang mental spirituil.

Oleh karena itu kami turut menganjurkan, kiranya buktr

ini akan ntenjadi tambahan bahan bacaan dalam perpustakaan B.F.4, lnau-

pun perpustakaan setiap rumah-tangga.

Terima kasih.

Jakarta, 23 Maret 1974

KETUA UMUM
BADAN PENASEHAT PERKAWINAN DAN

PENYELESAIAN PERCERAIAN PUSAT

B.P. { PTISAT
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PENGANTAR

Pernbangunan bangsa berpangkal pada pernbangunall nlasyarakat.
l'cnrbangunan masyarakat dirnulai dengan pembangunan keluarga sebagai

rrrrit terkecil masyarakat. Dan pembinaan keluarga berlangsurtg dengan

pcnrbinaan pengertian dan kesadaran, maksud dan tujuatr, pernberian turr-

tunan dan penumbuhan daya kemarnpuan nrenyelesaikan soal-soal pcr-

k:rwinan.
Apa rnakrta dan hakikat, rnaksud dan tujuan perkawinan? Ada-

lah kenyataan yang tak dapat diingkari, bagi ttrereka yang mcnginjak
arrrbang pintu perkawinan, soal-soal tersebut tidak begitu jelas, kalau tidak
rkan dikatakan awarn sekali. Inilah yang mcrupakan salah satu sebab

trtallla, kehidupan rurnah-tangga tidak stabil, keluarga tidak rnantap. Bahkan

bagi rnereka yang sudah cukup larrta melayarkan peraltu rurnalt-tartgga,

banyak yang nusih kabur akan tujuan pelayaran dan kekurangan pellge-

tahuan rnenghadapi soal-soal yang dihadapi oleh perahunya.
Pada ujung tahun 1973 Negara ruengundangkan perkawinan.

l)cngan sendirinya tiap orang yang sudah kawin terlibat dan tiap orang
yang akan kawin harus melibatkan diri dengan Undang-Utrdang Perkawinan
tcrsebut.

Risalah ini menghidangkan soal-soal yang akan dihadapi atau akatt

tlialanri oleh calon suanri-isteri, atau yang tengah dihadapi oleh suami-

istcri. Soal-soal itu dihubungkan dengan fasal-fasal tertentu UUP. Dengan

nrcnguraikan dan nrembahas soal-soal itu, menganalisa makna dan hakikat-
nya, diusahakan pembentukan prasarana pengetahuan, baik pada calon
suarni-isteri, ataupun pada mereka yang sudah jadi suami-isteri, untuk mampu

ruenggariskan kebijaksanaan atau mengambil keputusan yang tepat dan benar.



Penulisan naskah ini rnemperoleh kerja-sarna dari BP.4 (Badan

penasehat Perkawinap san Penyelesaian Perceraian) Pusat, yakni melalui

rrrajalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, yang diterbitkan oleh Badan

tcrsebut. Matcri risalah ini berasal clari artikel-artikel penulis dalanr nrajalah

itu. yang clitul.is kernbali dan disisternatikkan nrenjadi kebulatan isi buku.

Pembapasan dalam risalah ini bermetodakan ilmiah-populer, clengan

prinsip-prinsip Islarn sebagai asas pembentukan kcsimpulan dan pandangan.

ie,nbi.uraan diusahakan secara ringan dan garis besar, tapi tetap mencakup

inti soal dalanr menjelajahi ruang lingl p permasalahan yang pokok-pokok

tentang perkawinan.
Risalah dimaksudkan untuk Jipakai oleh B.P.4. sebagai berhan

nasehat perkawinan dan pencegahan atau penyelesaian cerai.

Kesibukan B.P.4. (yung tlengan sendirinya meningkat dengan ber'

lakunya UUP) menyebabkan bagi calon-calon pettganten tersedia waktu

yalg anlat terbatas untuk mernperoleh pengertian dan informasi, nasehat

dan tuntunan tentang soal-soal perkawinan yang dihadapi mereka. 8.P.4.

dapat rnenganjurkan kepada calon-calon suami-isteri itu untuk tnembaca

risalah ini. I)engan bertenang dan cukup waktu nlereka sempat mempelajari

risalah di rumah. Setelah itu mereka dapat kembali lagi kepada 8.P.4., mana-

kala ada soal-soal yang lllasih kurang jelas, ada pertanyaan atau masalah,

atau menghenclaki perincian clari sual yang diuraikan dalam risalah'

Bagi suanii-isteri, baik yang baru atau yang sudah lama, dapat

juga memanfaati risalah ini unttrk'nremahami soal-soal perkawinan atau me

luiuskan tindakan-tindakan dalanr perkawinan yang selama ini kel'iru,

tidak terarah atau salah arah.
pacla awal tiap fasal dalam risalah dianjurkan, supaya dibaca fasal-

fasal tertentu UUp. Dengan informasi dan pembahasan fasal risalah akan

dapat Cipahami fasal-fasal UUP itu, problenratiknya kalau ada dan kebijak-

sanaarr dalam nrenghadaPinYa.

Kepada B.P.4. Pusat, terutama Ketua Umum: Bapak K.H. Djazuli

Wangsasaputra, yang telah memberikan perhatian dan Kata Sambutannya

yant berharga, selanjutnya kepada Pustaka Atrtara, terutama Direktur
-Utu*unyur 

H.tnt. Jusuf Ahmacl, yang menerbitkan risalah ini, penulis

mengucapkan penghargaan dan terima kasih'

Akhirnya kepada anggota-anggota B.P.4. yang bijaksana, diharap-

kan kritik dan sarannya untuk meningkatkan kesempurnaan risalah ini

pada penerbitan-penerbitan 
il.#1tj:rrs! p.u*uri tsl4 GAZALBA.
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I MAKNA PERKAWINAN
I UNTUK APA TUAN KAWIN?

Bacolah dalom LAMPIRAN, UUP (Undang-Undang Perkawinon)

Fatal I , 30, 3 l, 33, 34, 42, 45, 46, 47, 49.

Anrat sering kita melihat, mendengar dan menghadiri perkawinan.

I)ernikian biasanya kita dengan soal perkawinan itu, sehingga lalai kita

rner-npersoalkan rnaksud-tujuannya. Hilang rasa karena biasa.

Di desa kalau seorang pemuda sudah pandai ke sawah, kerabatnya

ltcncafikan jodoh untuk dia. Di kota tumbuh kebiasaan, kalau seorang

pcmuda telah mempunyai mata-pencaharian, ia mencari jodohnya sendiri.

Maka berlangsunglah perkawinan di desa dan di kota.

Kaiau kita tanya kepada pemuda yang mau kawin itu: "Untuk
apa tuan kawin?"] maka jawabannya tentu beragam. Ada yang misal'

nya menjawab, karena ia telah dewasa; karena telah bermata-pencaharian,

karena demikianlah biasanya; karena suruhan agama; karena tuntutan

aclat, supaya jangan menyeleweng; karena cinta; karena pacarnya minta

kawin; karena desakan orangtua; dsb. Kalau bolehlah mereka berterus'

terang, banyak akan menjawab: karena hasrat seksuil. Kesimpulan dari

treragam jawaban itu ialah, tujuan perkawinan itu tidak begitu jelas. Inilah

yang jadi salah satu sebab utama, keluarga yang terbentuk oleh perkawinan

itu tidak mantap.
Banyak orang yang cenderung menjawab pertanyaan di atas, bahwa

tujuan perkawinan untuk memuaskan syahwat atau hasrat seksuil. Benarkah

jawaban ini? Jawaban demikian tidak seluruhnya benar, karena nafsu itu
dapat pula dipuaskan di luar perkawinan. Bahkan lebih mudah memuaskan-



nya di luar nikah dari pada melalui perkawinan.

Banyak kebudayaan memberikan kesempatan untuk pemuasan

syahwat bagi anggota-anggota masyarakatnya tanpa kawin atau nikah'

Umumnya kesempatan itu diberikan secara diam-diam, tidak secara resmi

atau secara tidak sah. Tetapi ada pula beberapa ke*budayaan yang memberi-

kan kesempatan itu secara resmi atau terang-terangan. Misalnya pada bangsa

Samoa (poiinisia). Dalam masyarakat ini si bujang atau si gadis melakukan

sejumlah kali persetubuhan di luar nikah sehelum kawin. Di malam hari

seorang bujang dan seorang gadis berjumpa di pantai atau di kebun kelapa,

melakukan hal itu. Atau si bujang memasuki rumah si gadis secara diarn-

diam. Hal ini tidak dilakukan antara 2 orang tertentu saja, tapi orangnya

dapat bertukar-tukar.
Suku Masai bangsa Kenya (Afrika Timur) lain lagi adatnya dalam

membenarkan pemuasan nafsu itu di luar nikah atau luar perkawinan.

pemuda dalam meningkat dewasa memisahkan diri dari desa kediamannya

dan tinggal di "kemah perajurit" selama 5 sampai l0 tahun' Di sini

mereka belajar tentang keperajuritan dari orang-orang yang lebih tua.

Mereka rnelakukan serangan-serangan kepada desa-desa suku yang bermu-

suhan. Harta iampasan yang diperdapat dalam serangan itu menjadi rnilik

pribadi, yang diperlukan oleh pemuda itu nanti sesudah kawin sebagai

kepala keluarga, setelah latihan keperajuritan itu liwat.

Dan adalah jadi adat bagi pemudi'pernudi untuk datang menginap

atau diam sementara di kemah pemuda-pemuda itu untuk pemuasan

syahwat kedua belah pihak. Apabila si gadis sampai hamil, ia kembali

ke desanya untuk kawin. Atau setelah melakukan kehidupan itu beberapa

lama, si gadis kembali ke desanya untuk kawin'

Dalam masyarakat lama, waktu mana berlaku sistem perbudakan,

seseorang dapat saja melakukan setubuh luar nikah dengan budaknya.

Hal ini dianggaP sah.

Di beberapa negeri dewasa ini, -seperti di Jepang-, pelacuran

dihukum sah oleh undang-undang. Dilihat dari hukum agama, semua orang

Rusia yang melakukan ikatan rumah-tangga antara priya dan wanita hanya

berdasarkan undang-undang negara, adalah melakukan perkawinan tanpa

nikah. Demikian pula orang-orang dalam masyarakat Barat yang melakukan

perkawinan hanya melalui catatan sipil. Jadi mereka yang tinggal bersama-

tu.. sebagai suami-isteri, menurut hukum agama' hubungan perkawinannya

tidak sah. Hubungan mereka adalah hubungan laki-laki dan perempuan

di luar nikah.
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Dalam masyarakat Barat, sekalipun persetubuhan di luar nikah
tlipandang tidak sah dan melanggar moral, namun kebudayaannya merang-

sang dan memberi kesempatan untuk itu. Apabila diteliti pergaulan bebas,

tcrutama di antara pemuda-pemudi, ternyatalah bahwa kesempatan tersebut

tlisediakan, sekalipun tidak disahkan dan dipandang sebagai pelanggaran

rrroral. Dalam waktu-waktu akhir ini timbul gerakan-gerakan untuk meman-

dang hal tersebut tidak lagi sebagai pelanggaran moral. Penemuan teknik
haru dan obat baru pencegah hamil, menambah pemuasan syahwat di luar
rrikah atau sebelum kawin.

Ada gerakan yang tumbuh sekarang di Eropa dan Amerika, yang

tlcrni "modernisasi" memperjuangkan, agar persetubuhan di luar nikah
scbelum kawin di hukum halal.

Dan kalau diteliti gejala-gejala yang tumbuh belakangan ini, dengan

rtiizinkannya pendirian "steambath" (mandi uap) dan "massage" (pijit) di
Jakarta dan beberapa kota besar kit r, disediakan prasarana tak-resmi untuk

lrcmuasan hasrat seksuil di luar nikah. Lokalisasi pelacuranpun disediakan

rrntuk demikian pula.
Karena tersedia kesempatan .atau kemungkinan untuk pemuasan

scksuil luar nikah, atau luar perkawinan, secara sah atau tidak, ditantang
:rlau dibiarkan secara diam-diam, dipandang jelek atau wajar, dihukum
Iraram atau halal, nyatalah bahwa pemuasan nafsu itu bukanlah merupakan

fungsi primer (utama) perkawinan. Ia hanya merupakan fungsi sekunder
( kedua). Yang lebih penting dari fungsi biologi (hayat) itu adalah fungsi

sosialnya.

Pasangan yang sudah kawin di mana-mana, hidup bersama dalam

satu ikatdn, diakui dan disetujui umum oleh anggota-anggota masyarakat

lain. Kepada mereka dituntut untuk bekerja sama antara sesamanya dan

kadang-kadang dengan anggota-anggota kerabat lainnya dalam merawat

rurnah-tangga. Dan mereka diharapkan untuk melahirkan anak. Manakala

rnak-anak itu lahir, suami-isteri itu wajib mengakuinya sebagai anak mereka

scndiri dan merawat serta mengasuhnya. Selanjutnya mereka diharapkan

rrntuk mempertahankan ikatan suami-isteri selama hidup, sekalipun banyak
kcbudayaan menyediakan kaidah untuk bercerai. Bahkan ikatan atau

lrrrbungan kekerabatan yang terbentuk oleh hubungan suami-isteri itu ber-

lanjut setelah suami-isteri itu meninggal.
Dari itu perkawinan pada seluruh umat manusia merupakan pola

kebudayaan (pola mu'amalah menurut istilah Islam), unfuk mengendalikan

keorang-tuaan dan membentuk latar-belakang yang kukuh untuk merawat

1l



dan mengasuh anak-anak. [a merupakan pokok sistem kebudayaan dalant

nrembentuk susunal keluarga dan kelornpok-kelompok lain yang berdasar-

kan kekerabatan, yang berperanan dalam pendidikan sosial dan ekonomi'

Ketiadaan lernbaga perkawinan pada hewan, -sebagai salah satu perbedaan

pokoknya dari pada rnanusia, atlalah karena hewan tidak berkebudayaan.

Dengan demikian perkawinan adalah fen6menat ) k.brduyaan yang

rumit (kompleks), dalam mana fungsi sosial menlainkan peranan utatna.

Fungsi yang terpenting ialah merawat dan mengasult anak (dengan demikian

mewariskan agama dan kebudayaan atau ibadah dan mu'amalah), merawat

rumah-tangga dan kebutuhan kebudayaan untuk ket'abat. Diperbandingkan

dengan fungsi sosial ini fungsi biologi hanya memainkan peranan kecil.

Keluarga yang dibentuk oleh perkawinan merupakan kesatuan

sosial (unit maiyarakat) yang terkecil, yang jadi "batu bata" (dari) peru-

mahan masyarakat. Kalau batu bata itu rapuh, perumahan itu tidak utuh.

Kalau keluarga tidak mantap, masyarakatpun akan goyal1, tidak stabil.

Kalau tujuan utama perkawinan pemuasan seksuil, dengan mudah

jadi kawin-cerai kawin-cerai, karena hasrat seksuil tidak kenal puas. Hubung'

as suami-isteri tidak kukuh, rumah-tangga tidak stabil, anak-anak tidak

terurus, keluarga berantakan, masyarakat rusak. Mengertilah kita, kenapa

Islam tidak menyenangi perceraian. "Pekerjaan halal yang amat climurkai

Allah adalah perceraian'', kata Nabi.

Syarat rumah-tangga yang kukuh, dalam mana anak'anak mempero-

leh asuhan dan pendidikan yang pertama-tama sekali-, adalah apabila ada

keserasian antara suami-isteri. Apabila keserasian tidak akan diperdapat

atau sukar tumbuhnya, Qur-an melarang perkawinan. Karena itu Qur'an

melarang kawin antara priya Mu'min dengan wanita musyrik dan sebaliknya

f"(Q.S. Z:ZZO). Demikian pula antara Mu',min dan kafir (Q.S. 60:10). Tidak

boleh mengawini isteri yang ditalak 3 X, sebelum ia bersuami dengan laki-

laki lain, sesudah itu bercerai. Talak merupakan sejenis pendidikan' Sesudah

3 kali ikatan perkawinan masih juga belutn terbentuk keserasian, perlu si

wanita kawin dengan lakiJaki lain untuk perbandingan dan introspeksi.

Kalau dengan lakiJaki lain itu si wanita juga gagal dalam membentuk

keserasian, bolehlah ia kembali kepada suaminya yang pertama' Moga'

moga kesadaran yang ditumbuhkan oleh talak dan kawin itu akan mampu

mei-rbentuk rumih tingga yang harmoni, yang amat diperlukan oleh anak-

anaknya2 ).

PENoMENA:kenyataanyangditangkapolehpanca.indera;fakta..
Lebih lanjut lihat tentang cerai dalam Bab VII

l)
2)

t2



lrrlrrk bolch nlengxwini bekas isteri bapa sendiri (Q.S. 4:22\, karena dalam
kt';rwruur tidak mungkin terbentuk keserasian sebagai suami-isteri antara
;rrurk tlart tingkat ibunya, sekalifun secara resmi bukan tingkat ibunya lagir).

Kalaulah fungsi biologi (hasrat seksuil) yang jadi tujuan utama

1rt'rkuwinan, tentu Qur-an membolehkan kawin dengan siapa saja. Sebab,
()rrr-art sesuai dengan fitrah manusia, dan ia mengatur dan menuntun kema-
ttttsiruut. Karena itulah, apabila ayat-ayat Qur-an tentang perkawinan dibahas
tlt'ttriutt informasi ilmu-budaya, tersimpullah bahwa fungsi sosial merupa-
knrr tujuan utama, fungsi biologi merupakan yang keduanya.

Tujuan peJkawinan jelas sifatnya suci. Ia harus dicegah dari peno-
,lrurtt. Karena itulah ia jadi lembaga keagamaan. Agamalah yang melindungi,
rttcltgawal dan mengamankan kesucian perkawinan. Perkawinan yang diasas-
kun sekuler (adat saja, kebudayaan saja) tak akan menjaga atau mampu
rncnjaga kesucian itu.

Perhatikan misalnya suruhan Qur-an:

(Y,,)\){;-\t;ir|a;"iia*7{r*)
l.uki'laki yong berzina ltanyo mengawini perempuan yong berzina (pula) otou perempuan
t'ot\{ musyrik. Don perempuan.yang berzina hanya dikawini oleh toki-taki yang berzina
ttau loki-laki musyrik. Dan yang demikiort itu dilarang untuk orang-orong beriman.
(Q.5.24:3)

.lclas fuagsi sosial dan sifat kesucian pada ayat itu. Seseorang harus
kawin dengan orang yang setingkat atau sejenis sosialnya dengan dia.
Orang yang berzina adalah orang yang tidak memelihara kesucian. Karena
ilu terlarang orang yang memelihara kesucian dirinya kawin dengan orang.
llcrzina.

Ilmu-budayapun menganjurkan supaya kawin dengan orang yang
sekebudayaan, maksudnya setingkat atau sejenis sosial. Ilmu memang tidak
rrrclarang untuk kawin dengan siapapun juga. Tetapi kalau orang ingin
rrtembentuk harmoni dalam rumah-tangga, haruslah bertemu pandangan dan
sikap hidup antara suami dan isteri. Lingkungan 'sosial dan kebudayaan

.l) Lebih lanjut tentang pembatasan kawin dan kaidah mmbang kawin dalam Fasal 3.



yang sama membentuk pandangan dan sikap hidup yang sama pula.

Jadi tujuan utama perkawinan ialah mengendalikan keorang-tuaan

dan membentuk latar belakang yang kukuh untuk merawat dan mengasuh

anak-anak. Dengan pendidikan, orangtua membentuk anaknya menjadi baik.

Anak-anak yang baik terhindar dari kejahatan. Kejahatan berarti dosa.

Sanksi dosa adalah neraka. Neraka itu bukan hanya ada di akhirat, tapi

di duniapun ia ada. Maka anak-anak yang baik, an$gota keluarga yang baik,

terhindar dari neraka. Maka dalam hubungan keluarga yang dibentuk oleh

perkawinan, Qur-an menYuruh :

s-€,)gu:fu5!{"::A
"Hai orang yong beriman! Peliharalah diimu dan koum keluargamu dari api neroko-......"

Q.5.66:6).

Fungsi sosial sebagai tujuan perkawinanlah yang mampll menaati suruhan

itu. Apakah itu pula tujuan perkawinan tuan?

Kehidupan sosial memerlukan aturan-aturan. Aturan itu menentukan

mana yang boleh, mana yang terlarang, sehingga laku-perbuatan tidak

sewenang-wenang, melainkan ada batas'batasnya. Apakah dalam hal per-

kawinan ada pula pembatasan?

2 ADAKAH PEMBATASAN KAWIN?

Bacaloh dalam LAMPIRAN, UUP Fosal 6, 7, 13, 14.

Dalam fungsi sosialnya perkawinan mengakibatkan ikatan kekera-

batan. Ikatan berbeda dari pada hubungan kekerabatan, yang biasanya

dilukiskan sebagai pertalian darah, menghubungkan seseorang dengan famili

dalam mana ia dilahirkan dan diasuh. Perkawinan mengikat individu secara

kerabat. Ikatan bukan saja antara suami-isteri, tapi juga antara famili

masing-masing.
Tiap masyarakat menentukan dalam kebudayaannya sistem meng-

atur perkawinan, berdasarkan hubungan pertalian darah yang sudah ada

dalam kesatuan sosial itu. Kaidah-kaidah kebudayaan itu bertujuan, Lgat

perkawinan antara anggota kelompok famili jangan merusak atau meng-

ganggu keselarasan dan kerjasama antara kelompok-kelompok.

Dalam tiap kebudayaan selalu ada kaidah-kaidah sumbang, yang
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rllclllantangkan kawin antara kategori-kategori kekerabatan.tertentu. Kadang-
kadang kaidah itu disertai oleh aturan boleh atau anjuran kawin antara
kclonrpok kerabat tertentu.

Ada anggapan bahwa kaidah surrtbang terbentuk karena soal biologi.
Orartg nrenunjukkan fakta-fakta, bahwa perkawinan antara keturunan yang
lkrab dapat merusak keturunan. Tetapi apabila diteliti kaidah-kaidah
srrnrbang, yang dapat berbeda dengan perbedaan kebudayaan, maka pen-
dasaran biologi tidaklah benar seluruhnya. Sebab mana yang sumbang bagi
kcbudayaan tertentu, dapat dianjurkan oleh kebudayaan lain. Dan ada
kaidah tnemantangkan kawin antara garis kerabat tertentu, tapi mendorong
trtttuk garis kerabat lain. Jadi sekalipun mungkin ada dasar biologi itu,
rtarnun kaidah surnbang sesungguhnya lebih banyak berfungsi mu'amalah
atau kebudayaan.

Misalnya di Minangkabau seorang boleh kawin dengan anak mamak-
nya (saudara lakiJaki ibu), tapi tidak boleh dengan saudara sepupunya

lsaudara sanak ibu (ibu yang bersaudara)l . Berdasarkan biologi hubungan
rnak saudara ibu yang perempuan (tidak boleh kawin) dan yang laki-laki
(boleh kawin) sanla dekat. Ada kebudayaan yang memantangkan kawin
dengan saudara sepupunya pihak ibu, tapi ada pula yang membolehkannya.
Ada kebudayaan yang membolehkan kawin dengan saudara sepupu pihak
ayah, tapi ada pula yang melarangnya.

Dalam kebudayaan Barat kaidah sumbang lebih longgara), atau
berlakunya lehih terbatas dalam lingkaran yang kecil sekali, diperbanding-
kan dengan kebudayaan-kebudaayan di Indonesia khususnya, kebudayaan
lama umumnya. Makin bersahaja suatu masyarakat atau kesatuan mu'amalah,
rnakin ketat dan luas ikatan dan hubungan kekerabatan. Sebaliknya makin
tttoderen. Dalam kebudayaan Barat lingkaran kekerabatan itu terutama
Itanya dirasakan dalam lingkaran famili tingkat pertama, yang diistilahkan
oleh Kuncaraningrat: keluarga batih. Maka kaidah sumbang atau tabu
lrersetubuh terutama pula antara anggota-anggota famili tingkat tersebut.

Kaidah sumbang yang terdapat di mdna-mana dalam tiap ruang
tlan waktu adalah antara anggota keluarga: antara ayah dan anak perempuan-
nya, antara ibu dan anak- laki-lakinya dan antara saudara-saudara. Kaidah
inilah yang dapat kita konstatir pada kebudayaan Barat sekarang. Tetapi
pada kebudayaan kita dan kebudayaan lama serta peralihan umumnya,

;l) Dalam kebudayaan Barat pemQatasan kawin selain dari pada kerabat yang dekat, juga
antara lain, antara anak-anak yang belum akil-balig, karena penyakit kelamin, karena
penyakit turunan, karena laki-taki tak mampu menghidupkan rumah-tangga.
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kaidah tersehut meluas keluar lingkaran keluarga batih, sejajar dengan per-

luasan kesatuan mu'amalah kerabat..

Dalam sejarah memang ada adat kawin antara sirudara (.rnisalnya

pada anak-anak Nabi Adam, pada bangsa Inca di Peru, Mesir Purba, kerajaan

lama Hawai), tapi hal itu terbatas pada anak-anak Nabi Adam saja dart

pada kerabat-kerabat raja (seperti keluarga Fir'un), yang dianggap berasal

dari Dewa. Tujuannya dalam hal kawin dilingkungan kerabat raja adalah

sesungguhnya untuk menjaga kemurnian darah, mempertahankan kewiba-

waan dan hak raja di kalangan kerabatlya saja. Jadi perkawinan antara

saudara itu disangkutkan pada mitologis) lnuiu yang berasal dari Dewa)

dan kepercayaan (Adam dan Hawa melahirkan satu generasi anak, yang

terpaksa kawin antaru sesamanya untuk dapat menumbuhkan urnat manusia).

Karena takrif dan kaidah sumbang tidak tepat sama dalam tiap

kebudayaan, mudah ditarik kesimpulan bahwa asal sumbang itu bukanlah

berdasarkan biologi. Tetapi ia adalah pola kebudayaan, yang membimbing

lakuperbuatan kelompok manusia dalam mencapai kebutuhan sosialnya.

Kita rnemang sukar meneliti asal sumbang, tapi yang penting me-

mang bukan asalnya, tapi fungsinya.

Kaidah-kaidah sumbang membawa kepada perkawinan eksogami,

yaitu kawin keluar kerabat. Dalam lingkaran itu perkawinan pantang dilaku-

kan. Lingkaran bergantung pada pola yang ditentukan oleh masing'masing

kebudayaan. Dalam kebudayaan Barat lingkaran itu adalah keluarga batih.

Pada banyak kebudayaan lingkaran tersebut adalah suku. Dan lingkaran

suku itu bermacam-macam bentuknya.
Apabila kekerabatan bersistemkan parentalf)maka garis-garis suku

lenyap dalam wangsa?). Dalam kebudayaan seperti itu perkawinan tidak

lagi eksogami, melainkan endogami, yaitu kawin ke dalam kerabat. Tetapi

endogami tentu mempunyai kaidah-kaidah sumbangnya pula, yang'berbeda

lagi menurut perbedaan kebudayaan.

Perkawinan yang dipandang dari segi suku eksogami, adalah endo-

gami bila dipandang dari segi wangsa. Sebab wangsa terbentuk dari suku-

suku. Orang kawin ke.luar suku sendiri, tapi ke dalam suku lain, yang masih

dalam satu wangsa. Umum sekali dalam masyarakat lama perkawinan itu

5) MITOLOGI: kepercayaan tentang Dewa-dewa yang berasal dari pra-sejarah.

6) PARENTAL: garis kekerabatan dihitung baik dari pihak ayah, maupun dari pihak
ibu. (Parent dari bahasa Inggeris: orangtua).

7) WANGSA: istilah yang dipakai dalam buku ini, berarti himpunan suku. Lebih lanjut
lihat Fasal 12.
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lrt'rsistemkan endogami wangsa. Dalam kebudayaan peralihan seperti Indo-
rrr'sia endogami wangsa itu masih jelas dapat diamati.

Di Indonesia masih kita lihat betapa prioritas pertama dalam
rrrcrnilih jodoh selalu ditujukan kepada wangsa sendiri. Orang-orang Aceh,
llulak, Minang, Sunda, Jawa, Ambon, Minahasa, Bali, Makasar, dan lain-lain,
Pcrtama-tama sekali mencari jodoh ke dalam wangsanya sendiri. Tetapi
lxrcla anak-anak muda yang dibesarkan di kota-kota, yang mengarahkan
kchidupannya menurut pola-pola Barat atau pola moderen, kita konstatir
1qr:iala-gejala eksoganii wangsa, tapi masih endogami bangsa. Dan pemuda-
pcttruda kita yang bersekolah di luar negeri mulai melakukan perkawinan
kc luar bangsanya.

Eksogami wangsa sekalipun sudah mulai tidak dihalangi di kurun
Itcpublik, namun masih diprotes, dikritik atau jadi buah pembicaraan.
l)i zaman sebelum perang ia umumnya dihalangi. Roman-roman Balai
Pustaka sebelum perang, yang pengarang-pengarangnya banyak dari wangsa
Minangkabau, sering mengambil tema percintaan/perkawinan eksogami wang-
slr. Roman-roman itu adalah cermin peristiwa-peristiwa yang terjadi pada
pcntuda-pemuda Minang yang belajar ke Jawa dan tercantel dengan gadis-
gadis bukan Minang. Seperti pula pemuda-pemuda kita yang belajar di luar
ncgeri sekarang tercantel dengan gadis-gadis bangsa asing.

Makin kabur batas wangsa dalam perkembangan kebudayaan wang-
sr, dalam rangka peralihan kepada kebudayaan moderen (seperti negeri
kita), makin tidak ada soal eksogami wangsa.

Orang menafsirkan ekrolimi yang berdasarkan kaidah sumbang
scbagai sebab tabiat psikologi (kejiwaan) dari ikatan kekerabatan. Hal ini
lerutama jelas pada anak-anak yang dilahirkan atau diangkat/dipungut
tlalam suatu keluarga. Terjadilah dua ikatan kekerabatan yang baru, yaitu:

l. antara orangtua atau orang-orang yang merawat anak dan bayi yang
dirawat.

.1. antara saudara-saudara yang sama-sama diasuh oleh orangtua yang
sama.

Antara kedua hubungan itu terdapat keadaan yang a-seksuil8). Syahwat
ti(lak timbul dalam hubungan ini, karena hubungan terbentuk lama sebelum
syahwat anak-anak matang. Dari itu mereka secara psikologi tidak dapat
rlisalukan dalam hubungan kekelaminan.

Tetapi kelemahan tafsiran itu ialah, manakala ia benar kaidah
srrrrrbang, tidak perlu dinyatakan pada hubungan-hubungan itu. Sedang

It) A SEKSUIL : anti-seksuil : menolak atau mengingkari seksuil.
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kenyataan di mana-mana justru menekankan kaidah sumbang pada hubungan
tersebut. Sebab, ternyata bahwa pergaulan yang serba-tetap dalam famili
tidak dengan sendirinya meniadakan kecenderungan seksuil antara anggota-
anggota famili yang bergaul. Tetapi memang juga kehidupan sehari-hari yang
erat antara anggota-anggota famili menjauhkan kecenderungan untuk
tarikan syahwat.

Di sebelah itu harus pula diperhatikan, bahwa kaidah sumbang biasa
pula dikenakan pada anggota-anggota kerabat yang tidak bergaul rapat dan
sehari-hari. Ada juga di antara mereka yang asing antara sesamanya. Adat
Minangkabau misalnya melarang perkawinan. antara anggura sesuku, sekali-
pun mereka asing antara sesamanya. Ada perjodohan yang tengah diikat
antara dua orang menjadi batal, karena ternyata mereka sesuku.

Dari uraian di atas disimpulkan, bahwa kaidah sumbang tidaklah
cukup dijelaskan, baik oleh faktor biologi atau faktor psikol-ogi. Ilmu-
budaya sampai sekarang masih belum dapat memberikan alasan memuaskan
tentang kaidah itu. Orang belum lagi berhasil membentuk teori, bagaimana
kesatuan-kesatuan sosial yang tersebar dipermukaan bumi ini menemukan
atau menyusun kaidah-kaidah itu. Yang terang ialah satu kali ia terbentuk,
menjadilah ia alat berharga untuk meniadakan timbulnya perselisihan kedu-
dukan (posisi) yang ditempati oleh individu-individu dalam masyarakat.

Adalah suatu kenyataan, bahwa kerabat-kerabat betapapun struk-
turnya, adalah kelompok-kelompok yang mengintegrasikan diri recara
lengkap untuk bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak dan
membina kehidupan yang wajar. Dalam masyarakat lama famili dan keke
rabatan biasanya merupakan alat yang paling penting untuk kontrol
(pengendali) sosial. Ia merawat tata-tertib dan kirjasama antara warga-
warga masyarakat.

Adakah pembatasan kawin? pertanyaan ini telah dijawab oleh
uraian di atas. Manusia yang berbudaya melakukan pembatasan dalam
kawin. Tetapi orang tak bermoral tak mengenal pembatasan itu. Bahkan
orang yang tak berakhlaq melakukan hubungan sex di luar perkawinan.

Dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh ilmu-budaya
tentang pembatasan perkawinan, memadailah bahan-bahan pemikiran kita
untuk memperkatakan kaidah-kaidah sumbang kawin yang digariskan oleh
ajaran Islam.
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3 KAIDAH SUMBANG KAWIN

Bacalah dalam LAMPIRAN, UUP Fasal B, 13, IS, 17.

Dalam fasal yang lalu telah dibahas kaidah-kaidah sumbang kawin
dalam berbagai masyarakat, yaitu pantang kawin antara kategori-lategori
kekerabatan tertentu. IImu-budaya berteori, bahwa asalnya bukinlah (t&u-
tama) berdasarkan biolbgi, tapi adalah kaidah itu merupakan pola kebuda-
yaan, yang membimbing laku-perbuatan kelompok manusia dalam men-
capai kebutuhan mu'amalah atau sosialnya. Karena kaidah itu ada dalam
tiap masyarakat dari dahulu sampai sekarang (sekalipun beragama sekali,
yang satu berbeda dari pada yang lain), dapat disimpulkan, bahwa kaidah
itu adalah pembawaan masyarakat manusia. lni berarti bahwa ia adalah
fitrahv' masyarakat. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia. Dengan
demikian kaidah itu dapat dipulangkan kepada fitrah minusia.

Filsafat Islam menyimpulkan, adalah Islam itu sesuai dengan
titrah manusia. Tuhan menurunkan lslam untuk mengatur dan menuntun
serta memberi petunjuk kepada fitrah itu, agar ia mengujudkan salam dalam
kehidupan manusia, baik dalam kehidupan alam nyata (dunia), apalagi
dalam alam gaib (akhirat). Karena kaidah surnbang adalah fitrah, dengan
sendirinya Qur-an mengatur, menuntun dan memberi petunjuk tentang
hal ini. Demikianlah Surah An-Nisaa' : 22, 23, menggariskan

wu;.w,"wg*r<^*rc
-it,iU9:,WilC3$"8(,Wg j

'xx:

'4W\U

t \ zz
'-a( r-UC.J tfi;ir

4o

d\

9) FITRAH : sifat asli yang belum dipengaruhi sesuatu; pembawaan ; bakat asli.
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( vr -ry -', 1.,,r!r) .W;g;i^L)itl1t 3i,:"
Dan ianganlah kamu kawini perempuan'perempuan yang telah dikawini oleh bapamu'

iiroiti"yong telah suiah; triunggulrnya-perbuatan itu amat keii dan iolan-yang salah'

irito*is \agifta (mengawinil- ibumu,' anak'anak perempuanmu, saudar*saudara

perempuonmil, ,ordoro-iudara perempuort ibumu, anak-onak perempuan dari sau-

daramu perempuan, ibu yang menyusukonmu, saudaromu yong somL menyusu pada

seorong perempuan, ibu {stri"mu (mertua), anak tiri yang dalam Oemel-tla-raSnmu dari

iirii lris teiah kamu compui, iqoi iika belum komu campwri in tidak!11 ltensapo
ii;*; Xa'wm anak tiii itu),'isteri diri'anakmu yang-dari yunggungmu sendiri (kanduns)
'din'mengumpulkan dua perempuan )'ang beisauilara, kecuati pada masa yang teloh

sudah; sisurtgphnyo Allah itu Pengampun don Penyayang'

Ayat An-Nisaa' 22-23 itu dilanjutkan oleh ayat 24':

"AgtWSi$\;Wv"4Ai'ff
(r r - rLjlt), (i*;),1 #i#

Dan (terlarang iuga) perempuan yang bersuami, kecuali kepunyaan tangantnu: itulah

prroit on ailan tigr'lumu. Dan dihalalkan kamu mengawini perempuon-_perempuan
"ntiii iori pada itu', iika kamu menghendaki mereka dengan hartamu (maskawin), tapi

bukan untuk Perbuaton iahat ,

Sunnah-Hadis berfungSi antara lain menjelaskan, mengulas, me'

nafsirkan dan memperinci Qur-an. Tentang larangan memadu perempuan-

perempuan yang bersaudara, salah satu kaidah sumbang yang digariskan

Qur-an, Nabi memPerinci :

Tidak boleh dinudu Muslirwt dengan bibinya, tidak pula bibi dengan'putri sau.daranya,

iiii dar* Mustinwt dengan kepoiakan perempuannyo (anak perempuan dari saudora
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ltt.t,,,tl)tt,t,tl lt,ltA liltla onok perempuon dari saudara perempuan dengon onak perem-
Ituil,i ttuttlrtttt,n,tt lr.'r(t,tlruott, dan tidak pula saudara yang tua dengan soudaronya
fitntd n)tt,lil, rlilt litlok pula soudara yong muda dengAn Snudoranya yang tAa.

rll*ltr llut 1f,,,,,,.

Sr.lrt.rti tclah dikemukakan dalam tulisan yang lalu antara lain
I'r,rrrrlrliLnuur tl:rsar kaidah sumbang itu ialah sebab biologi. Perkawinan
,url,u,r oriurH yung berhubungan kerabat memungkinkan keturunannya
l,'rrr,rlr rlurr lrthk schat. Kemungkinan ini yang diajukan oleh ilmu pada
;rlrdrf rlr;rrl lcr:rkhir ini, telah 14 abad yanglalu diperingatkan oleh Nabi :

l,tult ltrltlttlt Aurtnt kuwitt, kelak komu dan keturunanmu akan sehot dan kuat-(Hadis).

l,rtlt ,ll \.unl)urli kctentuan larangan, Islam juga memberi anjuran tentang
1 
,,'t l. ,l \\'l 1 it 1

l):rtt :utittran kaidah sumbang dalam Islam, dapat kita simpulkan
1'r'rnlr;rl.rr;rrr kuwirr sebagai berikut :

A ll.rr;rrrr krrwin untuk selama-lamanya bagi laki-laki :

I Krrrt'rrr hubungan kerabat :

llrrr
Arrak pcrempuan sendiri
Srrrrtllra perempuan
S:rrrtlara perempuan (dari) ibu
S:rutlara perempuan (dari) ayah

(r. Arrrk perempuan (dari) saudara laki-laki
l. Arrlk (dari) saudara perempuan.

ll Krrre rur ikatan kerabat :

I lslcr i ayah
.' ls le r i unak
t llrrr (tlari) isteri (mertua)
4. Anlk perempuan (dari) isteri yang lahir sebelum dikawini (anak

llri), atau yang lahir sesudah dicerai, tapi sudah dukhul.

lll K:rent sel)esusuan

(rl;rlrrsrrya sama dengan hubungan kerabat)

ll ll,rr.rrrr krwin untuk sementara waktu bagi laki-laki :

I

t.

.1.
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l. Perempuan yang berada dalam status kawin
2. Perempuan di dilam idahto)
3. Karena ditalak tiga
4. Karena ihram
5. Karena hendak mengumpulkan dua perempuan bersaudara
6. Karena lebih dari empat
7. Karena bukan lslarn dan bukan pula Kitabiah.

C. Haram bagi laki-laki mempermadukan isterinya dengan :

1. Saudara perempuannya seibu sebapak, sebapak atau seibu saja,

atau sepesusuan
2. Bibi atau saudara ayah yang perempuan, baik seibu sebapak, sebapak

atau seibu saja, atau sepesusuan
3. Saudara ibu yang perempuan, seibu sebapak, sebapak saja atau seibu

atau sepesusuan
4. Anak perempuan dari saudara laki-laki yang seibu sebapak, seibu

atau sebapak saja.

Demikianlah kaidah-kaidah sumbang yang digariskan Qur-an, diulas
oleh Nabi dan diperinci oleh ijtihad, yang membentuk fiqih.

Apabila dilakukan perbandingan agama, ternyata bahwa Islamlah
yang amat mementingkan kaidah-kaidah sumbang dan menggariskannya
dengan tegas dan jelas. Kenapa demikian?

Hasrat seksuil manakala tidak dikendalikan, akan merusak hubung-
an-hubungan sosial atau mu'amalah. Ia dapat menimbulkan cemburu, meru-
sak keselarasan, mengakibatkan silang-selisih, memberantakkan hubungan
dan organisasi kerabat. Akibat yang paling parah ialah, ia membinasakan
hubungan dan ikatan kerabat yang paling fondamentil, asas perkembangan
hubungan-hubungan mu'amalah. Untuk menjaga ini., semua, disusunlah
kaidah-kaidah tabu kawin dan tabu setubuh. Masyarakat yang membiarkan
keleluasan semena-mena kawin atau setubuh tanpa batas dan tanpa aturan
tidak mungkin membentuk kerabat yang kukuh. [a membinasakan asas yang

prinsipil kekerabatan. Dalam masyarakat bersahaja hal ini membawa kepada
sirnanya tata sosial.

Dari itu kaidah-kaidah sumbang yang berbeda bentuk dan lingkaran-
nya berdasarkan struktur kerabat, tapi yang sama bagi bangsa-bangsa yang

beragama Islam, adalah cara perawatan kelompok kerabat. Selanjutnya ia
membentuk ikatan antara kerabat, yang membentuk persatuan antara mere-

10) IDAH: dari bahasa Arab'Iddah : masa menunggu. Lihat fasal 19.
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ka untuk kerjasama sosial (bahkan mungkin pula .ekonomi) yang lebih
luas.

Makhluk manusia tidak hidup terpencil-pencil. Sebagai makhluk
sosial ia membentuk masyarakat, membentuk wilayah di mani beihimpun
keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat. Anggota-anggota masyarakat itu
dengan beralatkan kebudayaan, lebih bekeiiasama 

-fari 
pada bersaingan

dalam perjuangan hidup. Hewan_ tunduk kepada lingkungannya. Teipi
manusia adalah penguasa dari lingkungannya, menundukkunnyu guna kebu-
tuhan, 

.yung 
juq fungsi kebudayaan.- Uniuk itu penting sekali kerjasama

antara kerabat. Dan kaidah sumbang adalah suatu cara untuk mencapai
hal ini.

Fungsi kaidah sumbang dapat disimpulkan sebagai berikut :

l. untuk merawat kekukuhan dan kerjasama kerabat untuk memelihara
dan mengasuh anak-anak dan kadang-kadang juga untuk tujuan ekono-
mi.

2. untuk menjaga supaya hasrat seksuil, baik laki-laki atau perempuan
diarahkan kepada tujuan untuk membentuk hubungu, yurg nitit<i. antara kerabat.

Pada beragam kebudayaan yang kita temukan di permukaan bumiini, adalah asal kaid_ah sumbang telah berlalu jauh di masa turpuu, tanpa
mewariskan berita. Ia dibentuk oleh aqal bangsa-bangsa itu berdasarkar.
pengalaman dan ide-ide dalam perjalanan awal siia.uhrrio

Dari seluruh kebudayaan yang ada, hanfa pada kebudayaan Islam_l1h kaidah itu yani, 
,ieras .diberitakai. Ia tidak dirrrun oi;h';a;, tapi

cigariskan oleh naqalr I), yaitu wahyu yang diturunkan Allah. Karena itulahia paling sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Sebab, justru Allah menurunkan
wahyuNya untuk mengatur fitrah manusia dalam membina salam. Karenaitu pulalah, manakala diperbandingkan kaidah sumbang kawin kebudayaan
lslam dengan kebudayaan-kebudayian lain, yang pertaria itulah yang dapat
sesuai bagi manusia dalam tiap ruang dan wakti.'

Ketiga fasal dalam bab pertama ini membicarakan makna perkawin-
an. Kepahaman tentang makna itu merupakan bahan-bahan untuk pem-
bicaraan tentang bentuk-bentuk perkawinan.

ll) NAQAL : nash yang diperdapat dari eur_an dan/atau Hadis.
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II BENTUK-BENTT.JK PERKA}ryINAN
4 BENTUK PERKAWINAN DAN SEJARAH

Bacalah dalom LAMPIRAN, UUp Fasol 3, 4, S, g, i0, 31,
32, 33.

Dalam pembahasan yang ramai tentang Rencana Undang-Undang
Perkawinan pada akhir tahun 1973 sering kita mendengar istilah-istilah
monogami dan poligami. Kedua istilah itu menunjuk kepada bentuk-bentuk
perkawinan. Dalam fasal ini baik kita khususkan pembicaraan kita tentang
bentuk-bentuk itu.

Perkawinan menurut ilmu-budaya terbagi dalam 4 bentuk, yaitu :

l. monogamil2) (monogini dan monoandri), perkawinan antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan

2. poligini, perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua atau lebih
perempuan

3. poliandri, perkawinan antara seorang perempuan dengan dua atau
lebih laki-laki

4. kawin kelompok (dapat juga diistilahkan poligini-poliandri), seperang-
katan laki-laki dan seperangkatan perempuan berhubungan sebagai
suami-isteri.

Il2) Monogami terbagi atas monogini (sepanjang satJ*kuiun seorang laki-laki hanya mem-
pergauli seorang perempuan) dan monoandri (seorang perempuan hanya mempergauli
seorang laki, yang dibenarkan oleh hukum dan moral). Monogini dan monoandri
dihimpun dalam istilah monogami.
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l'oligini dan poliandri biasanya dihimpun dalam istilah poligami. Karena

lrrlillini yang lebih umum terdapat, maka tanggapan orang tentang.poligami
t,tlllr poligini, terutama di Indonesia dalam masyarakat Islam. Bentuk
viurH keempat jarang sekali terdapat. Ia merupakan kombinasi antaru
poligirri dan poliandri.

Dalam masyarakat yang membenarkan poligini, tidaklah berarti
lr:rlrwa tiap yang kawin atau sebagian besar anggota masyarakat itu ber-

lroligarni. Kenyataan sosial menunjukkan kebalikannya. Dalam masyarakat
tlrr pcrangkaan monogami jauh lebih besar. Sebabnya mudah dicari. Per-
lrlrttlingan jumlah kelahiran antara laki-laki dan perempuan tiap bangsa
lx'tsurrtaan. Manakala perbandingan ini bertahan pada mereka yang masak
rtrtluk kawin, maka poligami berarti banyak dari kalangan laki-laki atau

l)r'rcrnpuan tidak memperoleh,jodoh. Dalam keadaan demikian tidak ada
kt'sutrran sosial yang dapat bertahan.

Dari itu sekalipun dalam kebudayaan yang berpolakan poligami
.rtlrlalt bentuk perkawinan ini hanya terbatas dalam lingkungan kecil..
!):rlam masyarakat itu salah satu jenis kelamin, - karena sebab tertentu -,
Icbilr hanyak dari pada yang lain.

Karena itu monogamilah yang merupakan pola atau kecenderungan
unrurrl dalam masyarakat manusia sebagai bentuk perkawinan yang disetujui
.rtru yang paling mungkin. Dalam masyarakat yang beradatkan poligamipun
lurrrya sebagian kecil saja dari anggota-anggotanya yang dapat beristeri
:rl:rtr bersuami lebih dari seorang.

Salah satu masyarakat yang terkenal akan adat poligaminya dan
rrnrngkin suatu bangsa dari sejumlah kecil bangsa yang paling banyak
rnclakukan poligini, adalah orang-orang Baganda yang diam di Uganda
(Alrika Timur). Siapakah yang melakukan poligini dalam masyarakat ini?
Yurrg pertama adalah rajanya (ratusan isteri), orang yang paling kaya.
Sesrrclah itu kepala-kepala suku (sepuluh atau lebih isteri, bergantung pada
kt:kayaan dan kedudukan politiknya). Petani, pegawai rendah dan pekerja-

1rt'kcrja kerajinan tangan yang merupakan tingkat penduduk yang rendah,
Ir;rrrrs bekerja keras untuk dapat mempunyai dua isteri sebagai lambang
kt:rltrdukan dan kekayaannya. (Kalau di Jakarta lambang itu misalnya mobil
rlrrrr rumah di daerah elite). Tetapi petani-petani miskin hanya mempunyai
\('()rilng isteri, terutama karena mereka tidak mampu untuk membayar
rrr:rskawin yang tingg guna memperoleh isteri yang kedua.

Poligini pada bangsa Baganda dimungkinkan karena tingginya
;trtlqku kematian laki-laki. Dalam keluarga kepala-kepala suku sering terjadi



pembunuhan bayi laki-laki. Setelah pangeran-mahkota ditunjuk, maka
pangeran-pangeran lainnya djbunuh. Raja mudah saja membunuh pengikut
dan pelayan laki-lakinya.yang tidak disukainya. Dalam upacara keagamaan

laki-lakilah yang selalu dikorbankan untuk Dewa-dewa. Tiap tahun sejumlah
besar laki-laki terbuuuh dalarn peperangan-peperangan yang dilakukan oleh

orang-orang Baganda dengan tetangga-tetangganya. Inilah yang menyebabkan
junrlah wanita lebih banyak dari pada priya. Hal itu mernungkinkan p<lligini
berlaku luas.

Poliandri adalah lebih jarang dari pada poligini. Salah satu contoh-
nya ialah masyarakat Todas (bagian selatan India), dengan pola poliandri
fraternal dan nonfraternall3). Apabila- seorang wanita mengawini seorang

priya, maka ia (sekurang-kurangnya dalam teori) rnenjadi isteri dari semua

iparnya laki-laki. Perkawinan seperti ini terjadi baik dalam tdori ataupun
dalam kenyataan sosial. Seperangkatan saudara laki-laki memiliki hanya
seorang isteri dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah.

Pada poliandri nonfraternal suami-suami itu tinggal di desa berlainan.
Si isteri bergiliran tinggal pada masing-masing suarninya selama kira-kira
sebulan.

Seperti pada bangsa Baganda juga pada bangsa Todas perbandingan

laki-laki dan perempuan tidak seimbang, karena pola pembunuhan bayi
perempuan. (Dalam masyarakat jahiliyah Arab, sebelum Nabi Muham-
mad -, praktek pembunuhan bayi perempuan juga sering terjadi. Dalam
masyarakat yang membanggakan dirinya "moderen" dalam kurun kini,
bukan bayi yang dibunuh, rnelainkan calon bayi. Menurut statistik ter-
akhir seorang dari tiap-tiap tiga calon bayi di seluruh dunia Barat dibunuh
dengan jalan pengguguran).

Sekalipun pembunuhan bayi perempuan itu berkurang, dan jumlah
laki-laki dan perempuan mendekati perimbangan, poliandri masih berlaku
dengan perubahan, yaitu seperangkatan adik-kakak laki-laki memiliki lebih
dari seorang isteri.

Contoh poliandri lain ialah pada bangsa Tibet. Juga pada adat
perkawinan Tibet terdapat prinsip: seorang perempuan yang kawin dengan

seorang priya, mengawini sekalian ipar-ipar laki-lakinya. Sistem poliandri
menyebabkan tidak dapat ditentukan siapa sesungguhnya ayah dari seorang

anak. Karena itu seorang anak menyebut suami-suami ibunya dengan istilah,

l3) POLIANDRI FRATERNAL : Perkawinan antara seorang perempuan dengan laki-laki
lebih dari seorang, yang berhubungan saudara. POLIANDRI NONFRATERNAL :

Suami-suami tersebut tidak berhubungan saudara.
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\ ,url, sirrna isi pengertiannya dengan paman atau mamak. Istilah ayah tidak
rlrIr'rurl tlalam kebudayaan Tibet.

liaktor penting pula yang membentuk adat poliandri di Tibet
r,rl,rlr lrerpisahnya suami dalarn waktu-lama dari isterinya. Suami sebagai

1,,',1:rr',rrrrg berkafilah membawa barang-barang dagangannya jauh ke negeri
l'trr.r, rrtcntakan waktu berbulan-bulan. Kernbalinyapun memakan waktu
\,urJ, s:una, sehingga bertahun-tahun suami berpisah dari isterinya. Dengan

l),'rl)rsullan itu si isteri boleh kawin lagi.

l)i Nusantara adat poliandri yang terkenal di rnasa dahulu (sebelurl
l',l.rrrr n)asuk) ialah di daerah Singkawang.

'l'elah kita katakan, bahwa poliandri itu jarang ditemukan, airalagi
,l.rlrrrrr kurun kini. Tetapi anehnya, rnakin "lnoderen" suatrr masyarakat,
rrr.rkirr bcrkembang poliandri tak resmi atau tidak sah. Seorang pelacur

l)('rr'nrl)uan dapat dipandang melaktrkan poliandri Iuas tak resrrti. Dalanr

rrr;rsyrrrukrt yang merlgallggap dirir ya maju, pada waktu-waktu akhir ini
lrrrkrur saja pelagur perempuan kita temukan, tapi juga pelacur laki-laki (di-
r',trl;rlrkan dengan play-boy). tsahkan ada majalah khusus untuk pelacuran
I'r'rrlrrk ini. Dengan demikian disarnping poliandri tak resmi, ada pula poligini
lrrlrrk rcsnti dalam masyarakat Barat, yang dijuluk sebagai paling mocleretr
r lu.

Jelaslah bahwa adat poligami bukanlah disebabkan karena masyara-
l.,rl tirlak bermoral. Bangsa Barat umum beranggap dcmikian. Poligami
\,rrli sall, yang didukung oleh ntoral, dinilai mereka tidak bermoral.
lir'rl;rrrgkan poligami tak resmi, dipandang oleh bangsa Barat sebagai gejala

rrr,rtlt:rcn. Jadi gejala kemajuan?
Dan suatu bentuk baru perkawinan yang aneh yang mulai aCa

1r,'1:rlrurya di dunia Barat yang "ntaju" itu sekarang, ialah perkawinan
l.rl,r laki dengan laki-laki. Antara mereka berlangsung homo-sexuil (seksuil
1,,'l:rrnin sejenis), Di samping itu ada pula homGsex antara perempuan
,l,rrr l)crelnpuan. Juga di dunia Barat.

Bangsa Barat unlum beranggapan poligami melanggar moral. Kesa-

l.rlrrrr pcrnilaian ini terjadi, karena mereka mengukur adat itu dengan
t.rt:r rrilui kebudayaan mereka, yang semenjak kurun kerajaan Rumawi
nr,'nrrrrrbuhkan pola adat monogami. Kalau masyarakat monogami meng-
Irrrl.rrrrr rnasyarakat poligami, yang belakangan ini dapat pula menghukum
\.rrr1,, pcrtama. Orang-orang Baganda misalnya menganggap monogami seba-

1,,rr l;rrrrhung tingkat ekonomi dan sosial yang rendah. (Di Bimapun sanipai
'.,'1.;rr;rrr1l nrasih diwarisi pandangan, seorang yang terpandang dalam masya-
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rakat seyogyanyalah berpoligami. Anggapan umum masyarakat lama atau
masyarakat desa Minangkabau menyatakan. lakiJaki yang monogami ada-

lah orang yang tidak "laku".)
Ada teori yang merumuskan sejarah bentuk-bentuk perkawinan

menurut urutan berikut :

-- Mula-mula sekali bentuk hubungan seksuil bebas (promiskwiti)t4l yaitu
tiap orang bebas melakukan hubungan seksuil dengan orang lain

- Sesudah itu berkembang bentuk perkawinan kelompok, seperangkatan
priya dan wanita mempunyai hubungan suami-isteri antara mereka

- Selanjutnya timbul adat poligini dan poliandri

- Akhirnya terbentuklah adat monogarni sebagai bentuk perkawinan ter-
akhir dan tertinggi.

Contoh dan alasan teori ini dicari orang pada kebudayaan bersahaja
(primitif). Sekalipun bentuk kawin kelompok dan poligami dapat ditemu-
kan fakta-fakatanya pada kebuda5.aan itu, namun teori ini mempunyai segi

segi kelemahan.
Monogami lebih umum berlaku dari pada poligami dalam kebuda-

yaan bersahaja. (Justru dalam masyarakat Barat yang moderenlah poligami,

-sekalipun tak resmi dan tidak sah-, banyak ditemukan. Statistik di
Amerika Serikat menunjukkan, lebih banyak suami dan isteri melakukan
poligami tak resmi itu dari pada yang tidak).

Kalau ada adat poligami dalam masyarakat lama, ia hanya dimung-
kinkan oleh kondisi khusus. Ia tidak ditentukan oleh kesahajaan kebuda-
yaan, tapi kondisi tertentu membawa orang-orang dari suatu masyarakat
kepada bentuk perkawinan tersebut.

Poligini diperdapat pula dalam masyarakat yang sama sekali tidak
dapat dikatakan bersahaja, misalnya pada bangsa Inca purba yang kebu-
dayaannya jauh berkembang), bangsa Cina (ketika bangsa Barat masih
dalam kebudayaan jahiliyah, mereka sudah tinggi tingkat kebudayaannya),
dan pada masyarakat Islam (tidak ada masyarakat Islam yang tingkat kebu-
dayaannya bersahaja, melainkart kebudayaan peralihan kepada moderen,
sedangkan dalam kurun abad ke-VII sampai ke-XIII ia jauh lebih maju dari
kebudayaan Barat).

Promiskwiti hanya disimpulkan oleh teori, tapi tidak ada datanya
dalam kebudayaan, sekalipun dalam masyarakat yang amat bersahaja sekali-

l4) PROMISKWITI: hipotesa ilmu-budaya ketika manusia belum mengenal lembala per-
kawinan, hubungan seksuil antara laki-laki dan perempuan bebas (iadi dalam dunia
hewan saja).
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l,nn ( lrrrtrrr rlllurrr ntasyarakat Barat mulai tumbuh gejala-gejala promis-

lrrltt ,l;rlrrrrr krtrrrrt kini). Tiap kebudayaan mempunyai aiuran-aturan yang

[,'lill ll.illrrllli Pt'tkltwinan.
l',.rkrrrvrrnrn kclompok jarang sekali ditemukan, dan tidak dapat

rltgrulnrrpIirrr kr.plrlu tlasar kesahajaan. Pada bangsaTodas telah dinyatakan
l,,ilrrrir ,li.rr1l;rrr rrritkitt tnenormalnya perbandingan jumlah priya dan wanita
lar,lrrrl, rrrirLtrr lrt'rkttrangnya pembunuhan bayi perempuan), berkernbang'
l+rlr 1,,,lt,mrlr I rrrcrr.ilrli perkawinan antara seperangkatan adik-kakak laki'
lrrl, I rlrnll,ur lclrilr tlari pada seorang isteri. Bentuk ini adalah bentuk
I'ttr'lll l.r'l,rtttfrok.

('rntoll klwin kelompok lainnya ialah pada bangsa Marquesans

tl',llrrler,n) Kr.1r:rll rurnah-tangga diwarisi oleh anak laki-laki yang pertama.

A;rrlrtlrr lir lrt'slr tlan kawin, ia menjadi kepala rumah-tangga. Untuk mem-

;'t,rlrr'lrrlrirrrg tltrrr rrrcrnperkukuh sosio-ekonomi rumah pusat famili, kepala

rrrur,rlr tiurflfl;r rnclrarik lakiJaki lain untuk menjadi suami-suami isterinya

!,,up l.,,rlrr.r l)cngan tenaga suami-suami isterinya dapatlah ia membina
l,rrruknrrlrlu tlrnr kesejahteraan rumah-tangganya. Sebab, pembinaan ini
Ir,rpnrrtrrrrli P:rrlrr tcnaga kerja. (Makin bersahaja suatu kebudayaan makin
lrr.rprurtrrrrp. r'rrcrsi tcknik pada tenaga jasmani manusia). Apabila ia cukup
nr,rlnrnr, tir tl:rpul rnertambah isterinya. Maka terbentuklah kawin kelompok,
qr';rr,rriltIh,tl;ilr srrurni dengan seperangkatan isteri, tapi yang diatur dan

,lr;,,,111stirlr ,rlclr kcpala rumah-tangga dan isterinya yang pertama.
I'olr;rrrrlri llada bangsa Marquesans seperti juga pada bangsa Todas

r,l*rl,rlr rltrr.lulrknrr oleh kekurangan wanita, yang'ditumbuhkan oleh praktek

1*,rrrlrurulr;rrr lrryi l)crcmpuan. Perkawinan kelompok pada bangsa Marquesans
,rrl,rlrrlr lirlrlutur poliandri dengan jalan menambah satu atau lebih isteri.
ll,rrr IrrL;twuriur kelompok tersebut bukan pula disebabkan kesahajaan
l.t-lrrrrlrrvirirrr, lupi karena keadaan sosio-ekonomi.

l ),rllrrr rnasyarakat Skandinavia kini timbul gejala poligini-poliandri
"ls1,rlr'rrn" l.rrrrl pasang suami-isteri misalnya, hidup dalam satu rumah-
lrnpgrr lrr.llrrur srranri dan kelima isteri itu hidup sebagai suami-isteri. Sehing-
prr ruroh yurrg laltir tidak dapat ditentukan siapa ayahnya. Maka anak 'ini
nrerrrprrrryirl \ or)rn, tapi tidak punya ayah.

lh.rrrrkialrlah bentuk-bentuk perkawinan dan selintas pandangan
refrl tlrrt1,rr,,lcrr11un gejala-gejala dasar pembentukannya.

llrnllrr rli atas membahas pembentukan monogami dan poligami
ltu ,'lelr p,rlrrll-1,,cjala sosial-kebudayaan. Tetapi apakah bentuk-bentuk per-
Llwtrrrrrr ltrr trtllk pula berhubungan dengan sifat manusia sendiri? Masalah

Ilrg htln lr;rrllgri ialah: apakah laki-laki itu bersifat monogami atau poli-

1ilil| lt!rtiilryir.tn ini melibatkan kita kepada persoalan monogami dan

;rr rllpr r rrl
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\,urti tlipcrgunakannya dan betapa beragamnya cabang ilmu yang dipakai
',r'lr;11,11i pcndasaran pendapat.

Angket yanB dirumuskan Solichin ialah: apakah benar kaum priya
rtu lrcrsilirt poligam ataukah tidak. Dari kedua ratus sarjana itu adalah

l,rrvrrlurrr yang diperoleh sebagai berikut :

l'r iyl itu bersifat poligam : 70 orang

f 'riyl ilu bersifat polierotis (cinta persetubuhan jamak): 17 orang

I'ri.yl itu bersifat poliseksuil (seksuil-jamak): 1 orang

t'rrva itu bersifat poligini (isteri lebih dari seorang): 4 orang

l'riyu itu bersifat polikohital (persetubuhan'jamak): 1 orang

l'riya itu bersifat polipotent atau polivalent (potensi seksuil jamak): I orang.

f'rrya itu bersifat monogam (isteri seorang): 32 orung

l'riya dan wanita itu tidak berbeda : 14 orang

Yrrrrg netral menghadapi pertanyaan itu : 27 orung

Yarrg absten menghadapi pertanyaan itu : 33 orang

l):rrr pr:nulis sendiri ketika diminta oleh Solichin pendapat, mengemukakan

',r'lrng,li herikut: "Apakah laki-laki bersifat polygaam?" Masalah ini sesung'

1'rrlrrryu tidak tepat perumusannya. Polygami adalah masalah hukum, bukan

rrr:rs:rlah sifat manusia. Sebagai masalah hukum, rumusannya seharusnya:
"Aplkah hukum membenarkan laki-laki boleh mengawini lebih dari seorang

lx'rcnrpuan?". Masalah hukum ini awalnya adalah etik dan susila (moral)

rrr:rsyurakat (suku, bangsa). Etik dan susila ini berpangkal lagi dari kebiasa-

iur, yang berkembang menjadi adat. Di sebelah masalah hukum, dapat

l,rrlrr tlipersoalkan apakah laki-laki itu berkecenderungan, berbakat atau ber-
rrlrrt untuk "sexual intercourse" dengan lebih dari seorang perempuan
(polycrotis, polysexueel). Dengan ini kita mengindjak bidang biologis.

l)1;rwabannja tidak sama bagi tiap laki-laki. Umumnja dapat dikatakan bahwa

ht.tjcndcrungan atau bakat ini ada pada laki-laki. Tapi perwudjudannja
lrt.rllrrntung pada keadaan djasmaniah dan rohaniah (agama, etik, susila)-nja.

Kt.ticnclerungan/bakat ini diantaranja menjatakan diri pada: timbulnja ke-

rrt,,rnan untuk bersetubuh, pada lakiJaki dengan sendirinja- (sedangkan

lldrlrr wanita umumnja ditimbulkan)".

Menarik sekali untuli meninjau informasi ilmu yang dipakai oleh

rrrr;;rrur-sarjana itu sebagai pendasaran pardapatnya. Hasil dari enket Solichin
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5 POLIGAMI DAN MONOGAMI
DALAM PERSOALAN

Bacalah dalam I.AMPIRAN, U(/P Fasal 3, 9, 15, 30, 31, 32,

33, 34, 65.

Apabila dipandang dari segi biologi (ilmu hayat), apakah naluri
atau bakat asasi laki-laki dan perernpuan itu bersifat poligami? Pertanyaan

ini dijawab oleh Fachruddin dalam pidatonya mengenai Usul Resolusi

Undang-Undang Perkawinan Nasional dalam sidang Pleno DPRD Peralihan

Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat pada tanggal I Oktober 1957 :

"Laki-laki itu adalah polygaam van aard, jaitu dharma pembawaan seorang

laki-laki itu ialah polygaam. Seorang wanita adalah monogaam van
aard, jaitu dharma perempuan itu adalah tjukup dengan seorang suami sadja.

Seorang laki-laki jang normaal adalah berdharma merasa tidak tjukup
dengan seorang isteri sadja. Kalau seorang lakiJaki, dalam dharma kepri-
jaannja merasa tjukup dengan seorang isteri sadja, adalah ia abnormaal.
Sebaliknja seorang wanita jang norrnaal dalam dharma ke-ibuannja, merasa

tjukup dengan seorang suami sadja. Kalau seorang wanita merasa tidak
tjukup dengan seorang laki-laki sadja, maka adalah ia abnormaal".

Tesis Fachruddin itu yang dilontarkannya dalam arena politik,
menimbulkan heboh sampai ke dalam arena pers. Dari arena pers tesis itu
masuk ke dalam arpna ilmu, melalui Simposion yang diadakan tanggal 27
Desember 1957 di aula Universitas lndonesia. Pokok pembicaraan simposion
ialah: "apakah benar kaum pria bersifat polygaam, yan1menurut Fachruddin
hal itu dapat dibuktikan secara ilrniah?"

l,antunan masalah itu disambut oleh majalah Dunia Madrasah,
yang diterbitkan Tintamas, dengan prakarsa redakturnya Solichin Salam.

Dengan tekun Solichin mendatangi, menulis, mengadakan wawancara de-

ngan berbagai sarjana, menanyakan pendapat mereka tentang masalah

yang dihebohkan itu. Dalam dua tahun (22 Desember 1957 s/d 8 Desem-

ber 1959) bekerja serius, ia berhasil menghimpun pendapat 200 sarjana.

Pendapat-pendapat itu bertolak dari agama dan berbagai cabang ilmu,
yakni dari biologi, genakologi (ilrnu kandungan), dermatologi-venerreologi
(ilmu sakit kulit-ilmu kekelaminan), patologi (ilmu penyakit), fisiologi
(ilmu jasmani), anatomi (ilmu urai), psikologi (ilmu jiwa), sosiologi, psikiatri
(ilmu penyakit jiwa), paedagogi (ilmu didik), karakterologi (ilmu watak),
psiko-analisa (ilmu analisa kejiwaan), nerologi (ilmu syaraf), ekonomi, pedia-

triks (ilmu kesehatan anak-anak), ilmu hukum, tasauf, ilmu sejarah dan

antropolo$ (ilmu manusia).
Jelaslah betapa tekunnya Solichin bekerja, betapa lamanya waktu
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itu diterbitkan oleh Tintamas dengan judul Meninjau Masalah Polygami,

Jakarta, tahun 1959.
Mari kita bahas sejenak jawaban 200 ahli yang ditanya itu. Dalam

penentuan secara positiv, apakah laki-laki itu bersifat poligaam atau tidak,
jawaban yang absten, yang netral dapat dikeluarkan. Jawaban yang ber'
kesimpulan: priya dan wanita itu ticlak berbeda, dapat diartikan: laki-laki

bersifat poligam, wanitapun bersifat.poligam. Yung dimaksud dengan istilah
peoligami dalam pemakaiannya di Indonesia, seperti telah diterangkan ialah

poligini. Dengan demikian jawaban yang mengatakan laki-laki itu bersifat

poligini masuk ke dalam golongan jawaban: Priya itu bersifat poligam.

Adapun apa yang dimaksud dengan poli-erotis, poli-seksuil, polikohital,

polipotent tidak banyak beda konsekwensinya dengan apa yang dimaksud

Orngun poligami dalam masalah yang dihadapkan kepada ahli'ahli itu.

Dengan demikian jumlah jawaban yang positif menyatakan poligam dan

monogim adalah 140 suara. Jumlah jawaban yang menyatakan laki'laki

monogam hanyalah: 32 orung, sedangkan yang menyatakan priya itu poli'
gam : 108 orang.

Sekalipun ilmu belum sampai kepada pemberian kata putus

tentang poligamnya sifat lakiJaki, berdasarkan teori-teori yang dikemuka-

kan oleh keduaratus sarjana itu buat sementara dapat diambil J<esimpulan,

hampir 80% dari ahli-ahli berpendapat : memang laki-laki itu bersifat

poligam.
Kesimpulan itu menyinggung perasaan orang "moderen", terutama

kaum wanita yang beranggapan mewakili pandangan "moderen". Kalau

dianalisa apa yang dikatakan pandangan "moderen" itu dalam hal ini,

ternyata tidak lain dari pandangan Barat, yang tumbuh dalam kebudayaan

Rumawi, diambil alih oleh agama Nasrani, dibentuk menjadi anggapan

umum oleh agama itu dalam kebudayaan Barat. Dan kebudayaan Barat

itu di-identiskan orang dengan kebudayaan, kehidupan atau dunia moderen.

Tetapi kenyataah yang dapat kita pecermin ialah, secara hukum

poligini dihukum tidak sah oleh kebudayaan Barat. Tetapi sebagai kenyataan

sosial kita temukan dalam kebudayaan itu di mana-mana (terutama dalam

masyarakat Skandinavia, Amerika Utara, Eropa Barat, masyarakat hippi

dan pemuda) : poligini tak resmi atau iidak sah, bahkan poliandri tak

resmi atau tidak sah. Tentang fakta-fakta ini sudah demikian banyak diberi-

takan, sehingga tak perlu diulang di sini.

Di kalangan nyonya-nyonya di Amerika dan Eropa yang menolak

poligini, banyak yan1 mengetahui atau secara diam-diam membiarkan suami
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nr,'rr.k.r nl(.lirkukall poligini tak sah atau melakukan poliscksuil dengan

1,,,11r,11, s1 rvlrrila. Di kalangan kauln priyanya yal1g tnerltllak poliandri,

l,,ul\,rlr \,:url,, rr)ongetahui atau secara diant-cliam merrtbiarkall isteri nrereka

rrrr,l,rkrrk;rrr lroliandri tak resnri atau tidak sah atau rnelakukan lloliseksuil
rlr,nlr,rtt lrr'rlrtgai priya. Amat typis ucapan Seorang nyonya Amerika: "Sayit

1r,,1t,urt, t'uttu kepada sttami saya, tapi kepacla siapa Saya Serahkatr badan

,,r\ ,r rtrr ,rtlulalt hak saya".15)

l)i sarnping itu sebagian terbesar priya-wanita di negara-negara

l.,,rrrunrr, (fcrutama Rusia dan Cina) yang hidup serumah-tangga bukanlah
..rr,r1rr rstcri lnenurut pandangan agama. Hubungan mereka tidak disucikan
..,.lr,r11rrr srralri-isteri. Jadi mereka bukanlah suami'isteri yang resrni atau

1,1tfi srrlr, tnenurut agama. Dengan dernikian Status hubungan mereka

,r,l,rlrrlr pclacuran antara pasangan yang serbatetap. Biasanya pasangan

1rr,l,rr rrr itu berganti-ganti, bertukar-tukar. Tetapi dalam pelacuran menurut

l,,ut(l:ulliiul agama ini, pasangannya konstan. Dalarn pandangan itr'r bukan

',t p('r('nrl)uan saja yang pelacur, si lakiJaki pun pelacur.

Dcrnikianlah masalah poligami dan monogami yang dihebohkan

t,rlrrrrr l().57 clalam menghadapi Usul Resolusi Undang-Undang Perkawinan'

Nlriorr:rl. Dalarn menghadapi Rencana Undang-Undang Perkawinan tahun

1,,/ l, Poligami clan monogami kembali menjadi persoalan.

Ilagaimanakah pandangan lslam tentang masalah ini?

6 BENARKAH ISLAM
BERHUKUMKAN POLIGAMI ?

Bacalah dalam LAMPIRAN, UUP Fasal 9, 15, 30, 31, 32, 33,

34, 65.

Kalau kita ucapkan judul fasal ini kepada orang-orang sekitar kita,
.,r.rtrr-rrrcrta orang-orang bukan [slam dan sebagian besar orang Islam men-

1.rw;rb: "Benar! Bentuk perkawinan lslam berhukumkan poligami". Orang-

ut;ulg, lrukan Islam, -terutama kaum orientalisl6)-, ,rrung benar menonjol'

rrorrjolkan hal ini dengan nada mengejek dan menghina. Kaum wanita
lrl;rrrr intelektuil atau yang berpendidikan umum (baca: Barat) dengan ber'

t,.rus-torang menunjukkan antipatinya terhadap bentuk perkawinan itu.

t l) l,lpuran seorang kenalan yang studi di Amerika Serikat kepada penulis'

t h | ( )l( I I,INTALIS: ahli ketimuran, yang umumnya dipandang ahli tentang soal-soal Islam.
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Bahkan ada orang Islam yang jadi tidak simpasi (sampai anti) kepada Islam,

hanya karena menganggap Islam itu berhukumkan poligami. Kaum priya

Islam yang terpelajarpun untuk menunjukkan ke-rnoderenannya memper-

lihatkan kecenderungan tak setuju kepada hukum itu. Tetapi kalau hasrat

biologinya menuntut, justru hukum itulah dipakainya untuk dijadikan

tameng dalam tindakan poligininya.
Adalah pengetahuan elementer dalam ajaran Islam, bahwa tiap

hukum atau peraturan yang berpredikat Islam, mesti .dapat dipulangkan

kepada Qur-an dan/atau Hadis. Kalau tidak, batallah atau kelirulatr hukum

atau peraturan itu. Kalau pertanyaan dilanjutkan: "Apakah dasar hukum

poligini Islam itu?" Maka orang mengutarakan ayat An-Nisaa' : 3 yang ter'

kenal

Q6(W6;{itO1/"r. ffr&uV
'&:,$ti;GliHrv:tvatf<

(f -,u$t)';7a$g*fi
Dan jiko kamu takut, kamu tidak akan bisa berloku adil terhadap anak-anak Wtlm,
kawinilah beberapa perempuan yang komu sukai : duo dan tiga dan empat; tetapi iika
kamu takut (pula) tidak akon bisa berlaku odil, kawinilah seorang saia . . . . .

Dalam Fasal 4 telah diperkatakan tentang poligini pada bangsa Baganda.

Pertanyaan dapat ditimbulkan: "Apakah sistem perkawinan Islam sama

dengan bangsa Baganda yang.bersahaja itu, dimana angka kematian laki-
laki tihggi, kaum perempuan lebih banyak dari pada kaum lakilaki, dan
kemampuan poligini bergantung pada kekayaan?

Ayat di atas telah menyimpulkan jawabannya : Tidak sama, sekali-
pun bentuk perkawinan yang dibolehkannya sama. Karena hukum poligini
Islam itu ditentukan oleh :

- motivasi atau hujah: karena takut tidak akan berlaku adil terhadap anak-

anak yatim.

- pembatasan jumlah isteri: dua, tiga, paling banyak empat
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l','rlrrkrrnya poligini bersyarat: adil kepada isteri-isteri

1.,;rl;rrr tuk mampu menlenuhi syarat: pintu poligini ditutup, yang terbuka
Irurryu rrronogami.

Sckalipun poligini dalam Islam bersyarat, namun menurut kaca-

rrr,rl,r lrrrktrrn orang awam adalah lslam berhukumkan poligini, atau ungkap-
,rrr \'.ilrli ulllurn dalam masyarakat: poligami. Maka jawaban yang positif ter-
lr,r,l,r1r pcrtanyaan pada judul fasal ini ialah: Mentang Islam itu berhukum-
l.,rrr lroliganri.

'fetapi semenjak Abduh mengumandangkan pembaharuan pandang-

nn (lrrrkln pembaharuan ajaran!) Islam, ada jawaban lain terhadap per-

l,uryrlul tersebut.
Ayat An-Nisaa' : 3 itu tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan

nvll 129 dalam surah yang sama :

l\trt korlu tidak akan bisa berlaku adil di antara perempuan'perempuon walaupun

Lltnu sunsguh-sungguh berbuat demikian

Krrlrrrr kita hubungkan kedua ayat tersebut, kita temukan perkaitan sebagai

l,r.rikut : 'l ... jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil pula, kawinilah

\(.()nrng saja. Dan kamu tidak akan bisa berlaku adil ...1'. Dengandemikian
y;rrr1i lersuruh itu ialah monogami.

Mari kita dengan apa. kata Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Ma-

nlntya jilid IV, hal. 349, 350.

"Barangsiapa memperhatikan kedua ayat itu akan tahulah ia bahwa

lroligarni dalam Islam adalah suatu hal yang amat disempitkan, seakan-akan

lroligami itu suatu keadaan darurat yang hanya dibolehkan bagi orang yang

tr.rpuksa, serta meyakini pula bahwa dia akan berlaku adil Padama-
,rn l,crrnulaan Islam betul ada faedah poligami itu, dan belum ada lagi

l,,rlr;rylttya sebagai yang kelihatan di zaman sekarang. Kalau ada bahaya-

n\,.r1)r1n, maka bahaya itu tidak melampaui perempuan yang dimadu. Ada-

l,un tli zaman sekarang bahaya permaduan itu telah mengenai anak, suami

rliur k:rttrn kerabat lain. Perempuan yang dimadu telah menyebabkan per-

o /.2isfjl)#
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musuhan di antara semua kaum kerabat, maka rusaklah seluruh keluarga

karena permaduan itu. Para ulama berkewajiban meninjau kembali hukum

poligami ini, apalagi tak ada orang yang mengingkari'bahwa agama didatang-

kan untuk kebahagiaan manusia. Salah satu dasar agama ialah membuang

kemudharatan dan melarang berbuat mudharat. Maka kalau suatu hukum

dapat menimbulkan kemudharatan, walaupun pada masa-masa yang lampau

tidak demikian, wajiblah hukum itu diubah dan menyesuaikannya dengan

fftasa sekarang. Telah kila bicarakan di atas, bahwa poligami amat disempit'

kan dalam [slam, dan mempunyai syarat-syarat yang sukar memenuhinya,

maka seakan-akan Tuhan melarang berpoligami".
Muhammad Rasyid Ridha, -murid Abduh-, melanjutkan tafsiran

gurunya Abduh: "Menurut hukum agama lslam, yang asal dan wajar

ialah beristeri satu, dimana seorang suami adalah untuk seorang isteri,

sebagaimana seorang isteri adalah untuk seorang suami. Adapun poligami

adalah tidak asal dan tidak wajar, hanya dibolehkan karena darurat, dengan

syarat bahwa suami itu berlaku adil, dan tidak boleh menganiaya".

(Tafsir Al Manar, jilid IV, hal. 350).
Manakah keadaan darurat yang memaksa, sehingga pintu poligami

terbuka? Dperincilah oleh Ridha sebagai berikut :

a. Manakala si isteri mandul, tak bisa beranak

b. Si isteri dapat penyakit yang menghalanginya memenuhi kewajiban-

kewajibannya terhadap suami

c. Bilamana si suami mempunyai nafsu keras, yang tak dapat ditahan'tahan-

tyz, sedangkan perempuan itu ada waktunya dalam keadaan berkain

kotor dan nifas. Hal ini akan menyebabkan si suami berbuat serong,

andaikata tidak ada kelonggaran poligini.

d. Apabila pada suatu daerah dan masa tertentu perempuan lebih banyak

dari pada jumlah laki-laki; kalau laki-laki tidak dibolehkan beristeri lebih

dari seorang, maka kaum wanita akan berbuat serong.

Di samping itu dalam hukum Islam memang tersedia jalan untuk
mencabut hak poligami itu pada suami. Dalam aqad nikah calon isteri ber-

hak mengikat calon suaminya untuk tidak akan berpoligini. Dengan ikatan

itu pintu poligini tertutup bagi si suami.

Dari uraian di atas, ternyata kita menghadapi d u a jawaban

atas pertanyaan yang dirumuskan sebagai judul fasal :

1. Memang benar Islam itu berhukumkan poligami, seperti yang diga'

riskan oleh Q.S. An-Nisaa' : 3.
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' Scsttngguhnya lslam berhukumkan monogami, seperti yang tersirat clalarn

lrcrkaitan Q.S. An-Nisaa' : 3 dan 129. Yang tersuruh adalah rnonogami.
Atlapun poligini adalah keadaan darurat, adalah kekecualian.

Adapun jawaban yang pertama diucapkan oleh mayoritas unrat
,l.rtr olch sentua orang bukan-lslarn. Sedangkan jawaban kedua kita dengar

t',rrl;r golongan kecil urnat, dan sanla sekali tak pernah terpikirkan oleh

',r,urr',-orang bukan-lslam.
Paham yang dibentuk olch jawaban kedua banyak kita tenrukan

l,,r,lrr kaum terpelajar atau kaum modernismalT) Islam. Paham itu ternyata
I'rrkurt sekedar teori, tapi diamalkannya dengan praktek monogami saja.

Alrrsrrrr mereka, bahwa Islanr datang mengatur umat rnanusia, mengatur
rrr;rsv:rrakat, mengatur perkawinan dan rumah-tangga untuk mengujudkan
'.,r1:rrrr'n). S.dungkan poligini menurut fakta-fakta yang hampir selalu dapat
,lr;rrnuti, justeru menimbulkan silang-selisih, merusak kesejahteraan,men&-
lrrl:rrrskan keseimbangan. Tidak mungkin Islam dengan hukumnya bertujuan
1,.('rusirkan, penderitaan dan kekacauan. Sedangkan seperti yang dapat .

,lrl,t'ecrrnin, poligami mendatangkan kerusakan, penderitaan dan kekacauan.
K;rl;rrr kebahagiaanlah yang ingin dicapai oleh poligami, ternyata kebahagia.
,rn rtrr hanya untuk si suami saja. Dan kebahagiaan itu kebahagiaan semu

l,rrl;r, yaitu rupanya saja yang bahagia, tapi isinya tidak. Sedangkan isteri-
rrlt'rinya tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Demikian pula anak-
,rrr;rkrrya dan kaum kerabat isteri-isteri.

Paham kedua ini ditolak oleh paham pertama, Nyata-nyata poligami
rtrr ltla hukumnya, ada nash-nya dalam Qur-an dan ada teladannya dalam
lirrrrrnlt Nabi. Ajaran Islam tentang bentuk perkawinan itu tidak salah.
( lr,urg-oraflg Islamlah yang salzrh menerapkan ajaran itu, sehingga berakibat
rrr'riutit', yaitu kerusakan, penderitaan, kekacauan. Dari ayat An-Nisaa' : 3

rtu yrrlg dijalankannya hanya : l'... kawinilah beberapa perempuanyang
L,unu sukai: dua dan tiga dan empat . . . :'. Sedangkan motivasinya (karena
t,rIrrl tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim) tidak jadi alasan dalam
l,r'rlroligaffii. Dan syaratnya (adil kepada isteri-isteri) tidak dilaksanakan.
l\L'rt'k:r menjalankan hukum Isiam itu setengah-setengah. Sedangkan Allah
rrr,'rrrpcringatkan: jangan sampai menjalankan hukum Qur-an itu separuh-
'.,'t,;rrrrll. Karena peringatan itu tidak diindahkan, poligami yang bertujuan

I 1) l'.,^llM MODERNISMA: orang-orang yang berpaham maju, terbuka akan perubahan-
I'r.r ul)ahan, anti kolot.

lrrl :i,\l.AM: dari salm atau silm, akar kata Islam. Isi pengertiannya: damai, sejahtera, se-
rnrlrarlg atau harmoni, sarinya keselamatan. Kata selamat berasal dari salam.
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manfaat, berakibat mudharat. Coba laksanakan An-Nisaa' : 3 itu sepenuh-

nya. Pasti poligami mendatangkan kebaikan.

Qur-an telah memperhitungkan sifat biologi priya. Untuk men-

cegah laki-laki itu melangkah serong, disediakanlah pintu poligami. Per-

hatikanlah penyakit dunia Barat dewasa ini. Agama Nasrani menentukan
hukum monogami. Tetapi apa yang terjadi? Poligini tak sah merupakan kela-

ziman. Suami berbuat zina dengan perempuan lain. Si isteri membalas kela-

kuan suaminya, dengan berbuat serong dengan laki-laki lain. Terjadilah
poliandri tak sah, sebagai akibat poligini tak sah.

Isteri yang tidak sah atau perempuan mainan si suami itu tidak
terlindung, karena tidak ada hukum poligami yang memastikan hak-haknya.
Juga anak-anak yang lahir tidak memiliki hak-hak sebagai anak dari ayahnya.
Poligami jangan dilihat dari satu arah saja, yaitu dari arah isteri pertama.

Tetapi coba pula lihat dari arah isteri yang kedua. Dengan poligami ter-
jagalah hak-haknya serta anak-anaknya. Isteri yang kedua atau ketiga

adalah juga jenis perempuan. Dengan demikian ada segi kebaikan poligami

bagi kaum perempuan umumnya.
Monogami hanya melindungi isteri pertama yang sah. Sedangkan

terhadap isteri-isteri lain yang tidak sah dilakukan kezaliman. Demi mono-

gami si laki-laki terpaksa melakukan zina terhadap perempuan lain yang

disukainya. Demi monogami si isteri terpaksa membiarkan suaminya meng-

khianati dirinya, serempak dengan itu menzalimi perempuan lain. Poligami

menurut ajaran Islamlah yang dapat mencegah hubungan yang bobrok
laki-laki-perempuan dan suami-isteri seperti yang berlangsung dengan parah-

nya di dunia Barat.
Demikianlah dua paham sebagai jawaban terhadap judul ini, yang

kita temukan di kalangan umat Islam :

- positif poligami

- sesungguhnya monogami, poligami sebagai kekecualian.

Kedua paham itu mengandung segi kekuatannya masing-masing. Manakah

yang benar?
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7. PERIMBANGAN MONOGAMI & POLIGAMI
SEBAGAI HUKUM PERKAWINAN

Bacalah dalam LAMPIRAN, UUP Fasal 4, 5, 30, 31, 32, 33,
34, 65.

Dari pembahasan benttrk-bentuk perkawinan yang empat, dalam
lasal-fasal terdahulu jelas dapat disimpulkan, bahwa bentuk-bentuk itu
ditumbuhkan oleh adat berdasarkan kondisi sosial dan pengalaman, dan

tliwariskan oleh tradisi dari angkatan kepada angkatan. Bentuk perkawinan
lslam merupakan kekecualian, karena ia diturunkan sebagai perintah (sya-

ri'at) dari Allah, dan masyarakat Islam wajib menyesuaikan tata perkawinan-
rrya setelah syari'atle) itu diturunkan. Dalam sejarah kebudayaan dapat
diamati, perubahan kebudayaan mengubah bentuk itu, sekalipun perubahan
itu tidaklah mudah. Satu kali suatu kebiasaan menjadi adat, maka ia
lrcrtahan gtgh dalam pola laku-perbuatan masyarakat. Sebab, adat mem-
bentuk kepribadian, sehingga kebiasaan itu menjadi sifat. Sifat dibentuk
oleh pendidikan dalam proses yang memakan waktu yang panjang. Meng-

hilangkan atau mengganti sifat itu memerlukan pula pendidikan dan masa

yang panjang.
Adat ialah pola idiil kebudayaan. Ia merupakan peraturan-peraturan

tingkah-laku atau kaidah-kaidah yang membebankan kewajiban. Apabila
sesuatu terjadi berulang-ulang, timbullah anggapan, bahwa memang demi-
kian seharusnya. Ini adalah kekuasaan kebiasaan. Apa yang sudah terbias4
umum sekali diangkat menjadi kaidah. Hilang rasa karena biasa. Apabila
kaidah itu berakar dalam alam perasaan masyarakat, maka ia menjadi adat.

Dengan demikian jelaslah bahwa adat itu dibantu oleh budi (rasio) dan hati,
atau pikiran dan perasaan. Dalam istilah Islam: perimbangan aktivitas
budi dan hati itu disebut a q a I . Adat adalah jawaban aqal terhadap
lingkungan sosial, alam dan sejarah.

Adat adalah ciptaan aqal. Bentuk-bentuk perkawinan adalah cipta-
an adat. Itu berarti, bentuk-bentuk perkawinan itu diciptakan oleh aqal

rnanusia. Dan aqal adalah nisbi, terbatas atau relatif. Kenisbian aqal itu
rnenyatakan diri pada kelemahan monogami dan poligami, sebagai bentuk-
bentuk perkawinan yang' diciptakannya.

SYARI'AT: ifeseluruhan suruhan Tuhan, jalan yang mematuhi ketentuan-ketentuan
Allah. Lebih lanjut lihat Fasal 23.
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Di dunia Barat rnau tak ntau orang terpaksa mengakui kelemaltatr

nlonogalni. Perbedaan pandangan datr sikap hiclup, perlawanan perangai,

perteltangall kefieldak rlan kesettangan antara suami-isteri berujung pada

keberaltakan keluarga clan rumah-langga (.yang diistilahkan oleh bahasa

Inggcris: broken horne).. Hukurn pcrkawinan agatna tnereka tidak lnem-

benarkan pcrceraiatt. Masyarakal mereka beraclatkau nronogami, warisatr

aclat bangi, Rurnawi. 'I'erapi keberantakan itu tidak tertahankan lagi.

Rumah-tangga, yang seharusnya merupakan surga di dunia ini, nlenjadi

neraka. Akhirnya peraturau-peraturatl agama dan pandangan'masyarakat

terpaksa ttrereka langgar. Mereka cerai untuk dapat mencari pasangan baru

yang lebih serasi.

Adalah merupakan kebiasaan yang ticlak lagi jadi rahasia dalarn

masyarakat Barat, betapa banyak suarni mencari wanita lain sebagai pasang-

annya dalam hubungan seks. Agama dan aclat ttrereka tidak membolehkan

kawrn lagi. Monogami harus dipertahattkan. Ya, sccara formil dipertahankan.

Tetapi ,Jruru tak resmi atau diam-diam, suami-suami itu melakukan poligini

yang tidak sah (tidak disahkan oleh agama dan masyarakat). Apa boleh

buat. Laki-laki itu bersifat potigami, kata Fachruddin.

Tiap sebab mclahirkan akibat. Tiap tindakan akan mendapat

balasan. Maka tindakan si suami itu, dibalas oleh isterinya. [a mencari laki'

laki lain sebagai pasangannya yang tidak sah. Suaminya tetap suaminya

juga menurut agama dan adat. Tetapi menurut kenyataan ia berhubungan

,.* d.ngun priya yang bukan suaminya. Ia melakukan poliandri yang tidak

sah.

Dernikianlah antara lain kelemahan monogarni yang dengan kejarn'

nya melanda pergaulan hidup bebas di Barat sekarang, yang dijuluk sebagai

masyarakat yang-paling moderen dengan bentuk perkawinan monogaminya'

yang juga dijuluk bentuk perkawinan moderen'

Tetapi poligamipun mengandung kelemahan. Fakta kelemahannya,

tak usah kita _cari jauh-jauh. Analisalah dengan agak lebih teliti perkawinan

poligini yung u,lu dalam masyarakat tuan, atau pada orang-orang yang tuan

lenal. Silang selisih antara madu dan antara isteri-isteri dengan suami

mereka. Silang selisih antara kerabat-kerabat madu. Kekurangan nafkah2o)

rumah-tangga, kadang-karJang pula nafkah batin salah seorang iJtilri, yang

mungkin membuka pintu kepada penyelewengan. Banyak wanita yang

menlalahkan: "Saya menjadi pelacur ini, karena tak tahan dimadu; sakit

20) Tentang nafkah lebih lanjut lihat Fasal 14'
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dihukumkan oleh Islam?" Untuk menyusun jawabannya, kembali kita
kepada ayat An-Nisaa' : 3 dan 129.

Don iika komu takut tidak akan bisa berlaku adil terhodap anok-onak yatim itu,
kawinilah beberapo perempuan yang komu sukai: dua don tiga dan empat; tetapi
iika kamit takut tidak akan bisa berloku adil pula, kowinilah seorang saja . . . . . . Dan
komu tidak akan bisa berlaku adil diantora perempuan-perempuan, walaupun kamu
sungguh-sungguh mou berbuat demikion

Kesimpulan dari ayat-ayat itu ialah :

- Demi keadilan terhadap anak-anak yatim, dibukakan pintu poligini

Dbukakan pintu poligini dengan syarat adil. Kalau tidak mungkin adil,
pintu poligini ditutup. Yang terbuka hanya pintu monogami.

- Dan memang lakiJaki tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan:
perempuan. Maka tertutuplah pintu poligini bagi mereka.

Intisari kesimpulan itu ialah: ada kalanya pintu poligini terbuka, ada
kalanya ia tertutup. Ada keadaan yang membolehkan poligini, disamping
keadaan yang hanya membolehkan monogami. Jadi poligini dibolehkan
dalam keadaan khusus. Yang berlaku umum ialah monogami.

Dari inti-sari itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa Islam tidak
menekankan kepada poligini, juga tidak kepada monogami. Dengan kata-
kata lain Islam memperimbangkan antara poligini dan monogami.

Adalah khas (karakteristik) pada hukum Islam, menarik garis tengah
antara dua hal atau konsep yang saling-hadap. Tidak boleh meliwati batas
kepada yang satu, juga tidak kepada yang lain. Maknanya ialah keduanya
diperimbangkan. Umat tidak boleh memberatkan yang satu, meringankan
yang lain. Perimbangan itulah yang mampu mengujudkan salam atau har-
moni. Umat disuruh menempuh jtrlan tengah. Umat itulah yang disebut
oleh Qur-an dengan "Ummatan wasathan".

Perhatikanlah perimbangan-perimbangan berikut yang dijalani oleh
ummatan wasathan.

Aqal adalah perimbangan antara budi dan hati

Naqal berimbang dengan aqal

Ritus atau syarat-syarat ibadat ketat, tapi menjadi longgar kalau men-
jalankannya di luar kemampuan Muslim

Qur-an dan Sunnah-Hadis mutlak hukumnya, ijtihad nisbi
Terhadap Qur-an dan Sunnah-Hadis orang yakin (sikap aqal), tapi ter-
hadap ijtihad o.rang percaya (sikap budi)



Rukun Iman pasif, Rukun Islam aktif
Yang berhubungan dengan Tuhan dan agama: kudus, yang berhubungan
dengan manusia dan dunia: profan2l). Sifut mesjid perimbangan antara
kudus dan profan
Suruhan berimbang dengan larangan, "amar ma'ruf, nahi munkar".
Dogmatis terhadap yang gaib, rasionil terhadap yarlg nyata

- Individualisma berimbang dengan kolektivisma, kapitalisma dengan sosial-

isma

- Dan monogami berimbang dengan poligini.

Sejarah umatmandsiamelaporkan kepada kita, tiap adat, kebuda-
yaan atau agama hanya menggariskan monogami atau poligini. Itulah
kemampuan aqal manusia. Islam menurunkan naqal yang tak pernah terpi-
kirkan oleh aqal, yaitu bentuk perkawinan perimbangan antara monogami
dan poligini.

Hukum perkawinan Islam itu ialah antara monogami dan poligini.
Kemana jatuhnya timbangan bergantung pada keadaan sendiri-sendiri. Mung-

kin dibolehkan poligini, mungkin yang tersuruh monogami. Ketentuan mana
yang berlaku, bergantung kepada bentuk yang manakah yang akan mengu-
judkan salam. Jadi yang akan memberikan kata putus ialah bentuk yang
manakah yang akan menghadirkan salam bagi suami.isteri. Bentuk perka-
winan itu sendiri adalah adat. Yang jadi soal ialah: bentuk yang manakah
yang akan membina kesejahteraan. Untuk itulah Islam menggariskan hukum
yang unik: antara monogami dan poligini. Tidak statis monogami saja

atau poligini saja, tapi dinamis bergerak antara kedua bentuk itu.
Sebelum memasuki salah satu bentuk perkawinan itu, harus dilaku-

kan persiapan-persiapan dan dilaksanakan qyarat-syarat tertentu terlebih
dahulu. Antari lain yang pokok ialah membayar maskawin dan melakukan
upacara kawin.

2l) PROFAN : tidak suci; duniawi.
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III MASKAWIN DAN TATACARA KAWIN
8 UANG JEMPUTAN DALAM ADAT SERBA-IBU

Bacoloh dalam LAMPIRAN, UUP Fasal 12, 29, 35, 36

Islarn menghukumkan mahar, yang wajib diberikan oleh calon

suami kepada calon isteri dalam tindakan perkawinan. Kebudayaan-kebuda-

yaan daerah Indonesia mengadatkan maskawin. Sedangkan Minangkabau

mengadatkan uang jemputan. Ninik-mamak calon isteri membayar sejumlah

uang atau barang kepada ninik-mamak calon suami.

Karena adat uang jemputan berbeda dari pada adat-adat yang umum

di lndonesia, sering timbul pertanyaan: "Kenapa demikian?". Jawaban'

jawaban populer yang kita dengar: "Tanda laki-laki yang dijentput itu priya

yang laku". "[tu menunjukkan priya itu bermartabat". "Laki-laki lebih tinggi

martabatnya dari pada perempuan". Benarkah demikian?

Pemangku-pemangku adat sendiri rupanya tidak dapat memberikan

makna yang melnuaskan tentang uang jemputan. Ini tidak mengherankan.

Adat Minang itu tumbuh 2000 atau 3000 tahun yang lalu, setelah kelompok'

kelompok bangsa Ostronesia migrasi di kurun Batu-Muda (4000 tahun yang

lalu) dan di kurun Perunggu (2500 tahun yang lalu). Di antara kelompok'

kelompok itu ada yang menetap di pegunungan Merapi. Daerah pertanian

yang subur itu menumbuhkan adat serba-ibu (diistilahkan matriarchaat dalam

bahasa Belanda). Serba-ibu mengadatkan uang jemputan dalam perkawinan.

Kaidah-kaidah adat uang jemputan itu diwariskan dari angkatan demi ang-

katan selama 2 atav 3 ribu tahun. Kaidah-kaidah itu sampai sekarang masih

bertahan, tapi apa maknanya, maksud-tujuannya, atau apa hakikatnya
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sudah tidak dipahami lagi, Setelah kaidah itu menjadi adat, orang nrelaksa-

nakannya dengan patuh tanpa memasalahkan makna, maksud-tujuannya.
Karena itulah terhadap pertanyaan kenapa demikian?, orang men-

cari-cari jawaban, karena tidak dapat memberikan kepastian jawaban.

Mari kita coba nenemukan jawabannya dalam sejarah adat Minang.

Adat serba-ibu dilahirkan oleh kebudayaan pertanian yang amat

.subur. Kalau tadinya poyang Minang hidup berpindah-pindah semenjak

dari daerah Campa melalui Semananjung sampai di tengah-tengah Sumatera,

maka di pegunungan Menpi mereka hidup menetap. Tanal-r yang amat subur

karena lava itu, mengikat mereka. Berakhirlah pengembaraan poyang itu.
Dalam kehidupan yang bergerak terus (disebut kehidupan nomaden, ber-

pindah-pindah) adalah priya memegang dan memainkan peranan utama

dalam suku. Keselamatar dan kelangsungan hidup suku bergantung pada

kecakapan, keberanian, kelincahan dan kekuatan kaum taki-laki. Tetapi

setelah hidup mengembara beralih kepada hidup bertani di tanah yang

amat subur, peranan berdih pula. Bukan kecakapan, keberanian, kelincahan

dan kekuatan yang diperlukan, tapi ketabahan, kesabaran, kasih'sayang dan

ketekunan untuk menanami sawah, menjaga dan merawatnya. Sifat'sifat
terakhir ini adalah pembtwaan kaum wanita. Maka merekalah yang meme'

gang dan memainkan pennan utama dalam suku. Keselamatan dan kelang-

sungan hidup suku bergartung pada mereka, ,karena merekalah yang mem-

beri suku makan. Mereka memegang sumber elionomi. Adalah kaidah kebu-

dayaan dari dahulu sampd sekarang, siapa yang memegang sumber ekonomi,

dialah yang empu-nya harta, dialah yang menentukan politik. Kaum wa-

nita menjadi kaum empu, Empu dalam bahasa Melayu Kuno sama dengan

arti punya dalam bahasalndonesia sekarang. Dalam bahasa Jawa Kunopun

kita temukan kata empuitu dengan arti yang sama (Empu Sindok, Empu

Gandring). Yang punya itu disebut juga tuan (dari to, orang) Siapa yang

punya rumah ini? Siapa tuan (dari) rumah ini?
Maka kaum wanita sebagai kaum yang punya disebut per-empu-an

(empu mendapat awalan per dan akhiran an). Perempuan ialah per'tuan'

an, yang dipertuan. Didah yang empunya sawah, ladang, rumah, harta,

dan sebagainya. Mereka punya kuasa dalam pergaulan hidup.

Seperti umumxya dalam kehidupan bersuku-suku, perkawinan

dilakukan eksogami. Yrg mengambil inisiatif dalam perjodohan ialah

kaum perempuan, yangpunya harta dan punya kuasa. Kaum perempuan

mendelegir22) kekuasaanya atas anak gadisnya dan atas perjodohan

22) MENDELEGIR : memberi kuasa kepada seseorang bertindak atas nama si pemberi.
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gadis itu kepada saudara-saudara laki-lakinya (mamak-mamak gadis itu)
dan kepada mamak-mamak ibu gadis (ninik). Kelompok ini disebut ninik-
mamak.

Ninik-mamak gadis mendatangi ninik-mamak bujang (calon suami

si gadis) memperundingkan perjodohan. Di dalam perundingan inilah dahulu

dalam pra-sejarah timbul tawar-menawar seperti dalam dagang. Suku si

bujang akan kehilangan anak laki-lakinya, karena itu mereka minta ganti-

rugi. Ninik-mamak gadis yang telah mendapat kuasa dari saudara atau

kemenakan perempuannya (yang punya harta) dalam perundingan itu men-
jawab: Kami bersedia membayar ganti rugi. Secara kasarnya: Kami bersedia

membeli. [Asal kata beli ini adalah beri, menurut hukum r-l-d bahasa'

bahasa Nusantara. Dalam masyarakat yang tak kenal dagang dalam pra-

sejarah itu, tidak ada istilah beli (dalam pengertian sekarang), hanya beri-

memberi. Kau beri aku, aku beri kau. Ninik-mamak si bujang memberikan
kemenakan laki-lakinya, sedangkan ninik-mamak si gadis memberikan harta] .

Kenapa dikatakan membeli? Karena setelah kawin, bukan si suami

yang membawa isterinya ke dalam kaumnya, tapi si isterilah yang mem'

bawa suaminya tinggal dalam rumah punyanya (karena si suami sebagai

laki-laki tak punya apa-apa). Nasi yang dimakan oleh si suami berasal dari

sawah isterinya. Pakaian yafig dipakainya adalah tenunan isterinya. Si Suami

(sebagai orang yang dibeli) tidak mempunyai hak apa-apa dalam rumah'

tangga itu. Ia sebagai abu di atas tunggul, datang angin terbanglah dia.

Yang jadi kepala rumah-tangga sesungguhnya adalah isterinya atau ibu si

isteri. Karena itu anak yang lahir, bukanlah hak si ayah, melainkan hak

si ibu. Hak itu didelegir oleh si ibu kepada saudara laki-lakinya. Karena itulah
si mamaklah yang berhak dan berkewajiban atas si anak, bukan si ayah.

Nah, ganti rugi atau pembeiian (ytng berubah dengan pembelian)

dari pihak ninik-mamak anak-dara (calon isteri) kepada ninik-mamak mem-

pelai (calon suami), itu yang diistilahkan dengan uang jemputan.

Adat Minang menjalani sejarah selanjutnya. Uang jemputan, yang

tadinya senilai dengan ganti rugi atau pembelian, berubah menjadi per-

lambang atau formalitas saja. Di kurun Hindia-Belanda ada negeri yang

minta uang jemputan itu hanya beberapa talen saja. Kalau hanya beberapa

puluh sen, tidak mungftinlah ia diartikan sebagai ganti rugi atau pembelian.

Jelas di sini uang jemputan itu menjadi perlambang atau formalitas saja.

Ada pula negeri yang meminta uang jemputan beberapa puluh rupiah
(di kurun Hindia-Belanda itu sudah besar). Kalau uang jemputan yang

dituntut ninik-mamak mempelai itu besar, hal itu berarti ninik-mamak
yang menerima itu akan mengembalikan nilai uang jemputan itu dalam
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lrcntuk pemberian (hadiah kawin) barang perhiasan kepada anak dara.
l)i sini kita temukan kembali jejak beri-memberi. Taroklah misalnya uang
icrnputan itu 100 gulden, maka hadiah kawinpun bernilai 100 gulden pula.

Jadi dasar uang jernputan itu asalnya justru bukan menunjukkan
si laki-laki lebih tinggi martabatnya dari pada perempuan, malahan sebalik-
rrya. Tetapi kenapa ada anggapan, laki-laki yang menerima uang jemputan
tliartikan sebagai priya yang laku, atau bermartabat atau menunjukkan laki-
laki lebih tinggi martabatnya dari pada perempuan?

Pengaruh kebudayaan Budha yang beradatkan garis-ayah (patiili-
niaal), fiqih Islam yang-berhukumkan garis-ayah dan kebudayaan Barat
yang juga beradatkan garis-ayah, yang dialami oleh adat Minang dalam
perjalanan sejarahnya, mengaburkan sifat keserba-ibuan (dengan adat garis
ibu atau matriliniaal) pada uang jemputan. Ketiga pengaruh kebudayaan itu
rnenonjolkan kaum laki-laki. Sampailah timbul anggapan kebalikannya,
seolah-olah uang jemputan itu menunjukkan ketinggian martabat kaum
laki-laki.

Dalam kurun Hindia-Belanda uang jemputan sobagai unsur adat
lebih banyak bersifat formalitas dari pada pengertian aslinya. Tetapi waktu
akhir-akhir ini di kurun Republik, ada kecenderungan mengembalikan
rnakna uang jemputan kepada fungsi aslinya. Jumlahnya demikian besar-
besarnya, sehingga dapat ditangkap motif ekonomi dibelakangnya. Besarnya
sampai meningkat ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Apalagi kalau si
bujang yang bersangkutan sarjana atau mempunyai kedudukan tinggi. Ninik-
mamaknya tidak segan-segan meminta disediakan rumah, mobil dan pakaian
secukupnya. Kalau si bujang itu dokter, minta disediakan alat-alat perkakas
dokter. Seolah-olah pertimbangan mereka: Kemenakan kami sudah menjadi
"orang", berpencarian besar. Penghasilannya tidak akan dinikmati oleh
ibu dan kaum kerabatnya, tapi oleh isteri beserta kaum kerabatnya. Sedang
kan untuk menjadikan dia orang, kami telah habis-habisan. Tidak pantaskah
ketika melepas si bujang kepada orang lain, kerabatnya memperoleh ganti
rugi yang agak berarti?

Maka terjadilah tawar-menawar tentang uang jemputan, seolah-olah
orang sedang melangsungkan perdagangan. Dengan ini keadaan sudah
sampai kepada eksesnya. Memang kejadian demikian tidak banyak, tapi
ada.

Tanpa disadari, orang kembali kepada alam pikiran bersahaja dalam
pra-sejarah, ketika adat itu tumbuh. Sifat suci dan nilai rohaniah perkawinan
dengan demikian jatuh kepada sifat profan dengan nilai kebendaannya.
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Perhitungan sosial jatuh menjadi perhitungan ekonotni. Kesan yang ditim-

bulkan oleh uang jemputan yang demikian pasti tidak sedap pada diri si

suami dan isteri. Rumah-tangga mereka didirikan atas perhitungan dagang.

Hal ini tidak mengenakkan sama sekali. Akibat selanjutnya juga rlungkin

sekali tidak menyenangkan. Perkawinan yang ideal, ialah apabila ia diikat

oleh hasrat yang suci, tidak oleh hasrat kebendaan.

Menghadapi ekses uang jernputan ini, pemangku-pemangku adat

dan ninik-mamak perlu memikirkan dan men-diskusikannya, untuk menyu-

cikan kembali perkawinan dan mencegah akibat-akibat ekses itu. Akibatnya

yang langsung ialah ninik-mamak gadis di kampung dan orangtua gadis

di rantau yang tidak berada, sukar mendapatkan jodoh bagi anak gadisnya'

Anak daranya akan menjadi gaclis tua. Alternatifnya, ia cari jodoh bukan

pemuda Minang. Dipandang dari integrasi bangsa ini memang baik. Tetapi

perkawinan campuran kebud ayaafi3) membawa resiko, keserasian rumah-

tangga sukar dibina.
Sudah masak waktunya, pemangku-pernangku adat dan ninik'

mamak mencurahkan perhatiannya untuk mencegah ekses tersebut.

Dengan uang jemputan sebagai perbandingan, kita perkatakan

mahar sebagai hukum Islam.

9 MAHAR
SEBAGAI UNSUR HUKUM PERKAWINAN

Bacalah dalam LAMPIRAN, UUP Fasal 12, 29, 35, 36'

lslam tidak mengenal uang jemputan, melainkan menghukumkan

m a h a r , yaitu pemberian bakal suami kepada bakal isterinya ketika nikah.

Pemberian sejenis umum ditemukan dalam adat daerah'claerah lndonesia

(selain adat Minang) ciengan sebutan maskawin. Karena itu mahar diter-

jemahkan dengan maskawin. Mahar bukanlah adat, tapi hukum lslam.

Apa makna mahar? Di kalangan kaum orientalis ada tafsiran, bahwa

mahar adalah ganti rugi atau pembelian yang dibayarkan oleh calon suami

kepada calon isterinya ketika nikah. Benarkah tafsiran itu? Tafsiran itu

benar, kalau yang dimaksud adat maskawin jahiliyah Arab, yakni sebelum

Islam. Tetapi ia meleset sama sekali, kalau yang dimaksud perkawinan

Islam.
Dalam kurun jahiliyah ada dua bentuk perkawinan pada orang

23) Tentang kawin campuran' lebih lanjut lihat Fasal 16'
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Arab, yaitu perkawinan bina dan perkawinan baal. Dalam perkawinan per'

tama si isteri tetap tinggal bersama orangtuanya. Suaminya datang ber-

kunjung kepadanya. Dalam bentuk kedua, si isteri berpisah dari oranglua'

tryo, dibawa oleh suaminya tinggal bersama dia. Disarnping itu acla dua

pula bentuk maskawin: sadaq dan mahr. Sadaq adalah pemberian suami

kepada isterinya. Mahr pemberian suanri kepada orangtua isteri sebagai

ganti rugi, karena si isteri dibawa oleh suami tinggal bersamanya. Perpisaltan

si isteri dari orangtuanya diimbangi dengan pemberian (ganti rugi) kepada

orangtua itu dengan membayar mahr.

Nabi Muhammad membawa perubahan tentang maskawin. Mahr

disatukan dengan sadaq untuk memperbaiki kedudukan isteri. Keduanya

diistilahkan mahr, pemberian suami kepada isterinya (bukan kepada orang-

tua isteri) untuk harta persediaan isteri.
Hukum Islam menentukan mahr adalah semata-mata hak si isteri,

berbeda dari pada kurun jahiliyah yang jadi hak orangtuanya' Latar-

belakang mahr adat jahiliyah itu memanglah ganti rugi atau pembelian'

Sedangkan dalam kurun Islam pembayaran mahr diperintahkan kepada

suami sebagai tanda penghargaannya kepada isterinya.

Dengan beralihnya sasaran mahr dari orangtua kepada isteri,

hilanglah makna ganti rugi atau pembelian dari kandungan mahr. Kalau

masih ada orang mendakwa bahwa mahr menurut hukum Islam ini rna-

sih bermakna ganti rugi atau pembelian, hujah berikut dapat mematahkan

dakwaan itu.
Di kurun jahiliyah mahr dibayarkan oleh suanii kepada orangtua

isterinya. Hal ini dapat dimaknakan pembelian. Bekal isteri adalah milik
orangtuanya. Maka dibayarkanlah oleh bakal suami uang pembelian itu

kepada si pemilik.
Di kurun Islam mahr dibayarkan oleh bakal suami bukan kepadg

orangtua bakal isteri, melainkan kepada bakal isterinya sendiri dan adalah

hak sepenuhnya calon isteri itu.
Kalau kita membeli rumah atau sapi, uangnya dibayarkan kepada

si pemilik rumah atau sapi itu. Sejajar dengan inilah pembayaran mahr di

kurun jahiliyah, jadi dibayarkan kepada pemilik bakal isteri. Tetapi mana-

kala mahr dibayarkan kepada si isteri itu sendiri, hilanglah makna ganti rugi

atau pembayaran di sini.

Jadi memang Nabi mengambil alih atau melanjutkan adat mahr

kurun jatriliyah, tapi dengan mengisikan ke dalamnya ajaran Islam, sehingga

maknanya berubah sama sekali.
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' Mahr atau mahar (dalam ucapan Indonesia) boleh dibayar dalam
dua tahap. Yang pertama disebut mu'ajjal ( J-.-i, ') 

dan kedua: muajjal
( .,1+ ). Pembayaran pertama adalah segera atau tunai, yaitu ketika
nikah dilangsungkan. Yang kedua ditangguhkan, sehingga menjadi hutang
suami kepada isterinya, ydng wajib dilunasinya manakala perkawinan putus,
baik karena si suami meninggal atau terjadi perceraian. Kalau si suami
meninggal, sebelum pusakanya dibagi, dibayarkan terlebih dahulu hutang
mahar kepada isterinya. Selama si suami hidup mahar yang ditangguhkan
itu menjadi sanksi terhadap perceraian. Ia berfungsi untuk mencegah per-
ceraian yang sewenang-wenang. Kalau suami memutuskan perceraian, bersa-
maan dengan itu ia harus bayar lunas mahar kepada isteri yang akan
diceraikannya itu. Makin besar jumlah mahar mu'ajjal itu, makin berpikir
dua kali si suami sebelum mengambil putusan bercerai. Dan makin terjumin
pula kehidupan si isteri setelah diceraikan oleh suaminya.

Dengan demikian mahar muajjal itu memberikan status orang yang
berpiutang pada isteri dan orang yang berhutang pada suarni. Masing-masing
kita pernah berhutang. Dari itu kita kenal bagainya psikologi orang yang
berhutang terhadap orang yang berpiutang. Psikologi itu ditanamkan oleh
mahar muajjal pada suami terhadap isteri. Kalau saya berhutang kepada
tuhn, saya jaga hati tuan, supaya tuan jangan tiba-tiba minta hutang saya su-

paya dilunasi, sedangkan saya belum sanggup membayarnya.
Kalau si isteri setelah bergaul dengan suaminya merasa yakin, si

suami tidak akan berlaku sewenang-wenang terhadap dirinya (misalnya
dengan menceraikan seenaknya saja), si isteri dapat membebaskan suami-
nya dari pada hutangya, yakni bagian mahar yang muaiial :

Don boyarkonlah sodaq (nuskowin) kepada perempuon iru sebogoi pemberian bebas,
tapi iika dia dengan $kareh memberikon kepodamu sebagian, boleh lumu rulwn
dengon cukttp don puos (Q.5. a : 4.
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Ayat ini menyatakan bahwa mahar itu pemberian bebas. Khlau ia berfung-

si sebagai ganti rugi atau pembelian, tak mungkinlah ia disebut sebagai pem'

berian bebas. Ganti rugi atau pembelian bukanlah pemberian, ia tidak bersifat

bebas, sebab suami berkewajiban atau dipaksa untuk membayarnya. Si isteri

boleh memberikan mahar muajjal yang sudah jadi haknya kepada suaminya,

tapi dapat pula menjadikannya persiapan masa-datang, andaikata perkawin-

annya terputus.
Dan kalau si suami menceraikan isterinya, wajiblah ia melunasi

mahar yang telah ditentukan sebelumnya, penuh kalau ia telah campur

dan setengah kalau ia belum campur dengan isterinya itu :

*?:"p'i';5;fi 'ut;,.b'#;i'fr U

fun kalatt kamu menceraikan perempuan sebelum kamu campur dengan dia, sedangkan

komu telah menentukan untuk dia nuskowinnya, bayarkanlah seperdua dari iumloh
yong *tdah kamu tetapkan . (Q.5.2 : 237).

Kalau si isteri masih tetap gadis, dapat diperhitungkan ia akan cepat kawin

lagi, sehingga mahar muajjal yang akan membentuk kehidupannya setelah

cerai dapat dikurangkan menjadi seperdua. Atau sekalipun si isteri itu tadi'

nya janda, tanpa campur ia tidak akan beranak, sehingga mahar muajjal

dapat dibayarkan separuh.

Demikianlah secara singkat makna mahar, dan maksud-tujuan

hukum Islam itu.
Apabila kita kaji penetapan mahar pada umat Islam di Indonesia,

kesimpulan yang dapat kita anr,bil ialah, mahar itu sudah jatuh menjadi

formalitas, seperti pula uang jemputan dalam adat Minang dalam perkem-

bangannya menjadi. formalitas pula. Sudah jadi tradisi dalam masyarakat

kita nilai atau jumlatr matrar itu sedikit sekali, misalnya hanya beberapa

ratus rupiah. Sekali-sekali ada juga yang besar, tapi umumnya jumlah itu

dapat dipandang formalita-s saja. Sekarrng ada pula orang membayar mahar

dalam bentuk barang, misalnya Qur'an, mukenah atau perhiasan. Namun

nilainya tetap tidak berarti. Sebagai pemberian bebas dari suami memang
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rrilai' nrahar yang umunl dibayarkan dalarn masyarakat kita telah nrernenuhi
s),arat. Jadi tidak salah.

Tctapi kalau kita gali makna, maksud dan tujuannya, agaknya
nilainya dan tahap-tahap pernhayarannya harus dipikirkan kernbali oleh
ahli-ahli htrkum lslarn. Dalam Akta Surat Nikah kedua tahap pembayaran
itu lrlemarlg dicanturnkan dengan istilah tunai atau dihutang. Tetapi ka-

rena jrrmlahnya arnat kecil, unrunr sekali penrbayarannya dengan tunai.
Kalau tentang uang jempulau yang dibahas dalarn fasal yang lalu,

kita sctuju rnenjadikannya forrnalitas saja, adalah tentang mahar ini akan
besar efek manfaatnya kalau jumlahnya sebep;ar mungkin. Kenapa tidak
pulultan ribu atau ratusan ribu bagi orang berpeflcarian menengah, dart
julaatt bagi orang-orang kaya? Tetapi dengan catatan, yang dibayarkan tu-

nai (yaitu rnalrar mu'ajjal) sesedikit mungkirr, sehingga tidak memberatkan
sanra sekali. Nabi rnenyuruh rnenyedikitkan mahar, agar jangan rnemp6rsulit
nikah. Dcngan rnenyedikitkan mahar mu'ajjal, maka mahar muajjal yang
berbentuk hutang akan menjadi besar sekali, sehingga sukar melunasinya.
Dan ini mencegah perceraian yang sewenang-wenang. Sanksi melunasi
hutang ini sekali gus kalau bercerai, menggerakkan orang untuk berpikir
dua kali untuk menrutuskan perkawinan. Kalau memang perceraian itu tak
dapat dielakkan lagi, si suami harus mempergunakan segala daya dan dana-

nya untuk melunasi mahar mu'ajjal. Dengan mahar muajjal yang besar ini
si janda beserta anak-anaknya, terjaminlah secara relatif kehidupannya.

Pembinaan masyarakat Islarn harus dimulai dengan pembinaan
keluarga-keluarganya, yang menrpakan unit-unit terkecil masyarakat. Pem-

binaan keluarga ini dimulai dengan rneningkatkan kesempurnaan pelaksanaan

hukunr perkawinan yang telah digariskan Islam. Dan salah satu kaidah

hukum itu adalah tentang mahar. Moga-moga ahli-ahli hukum Islam dan

lernbaga-lembala perguruan tinggi Islam (terutama IAIN) dapat memulai
penrikirannya tentang ini.

Sekarang mari kita perbandingkan uang jemputan, maskawin dan
mahar.

IO ANTARA UANG JEMPUTAN DAN MASKAWIN

Bacalah dalom LAMPIRAN, UW Fasal 12, 29, 35, 36.

Salah satu masalah tentang syarat-syarut perkawinan, seperti telah

dibicarakan dalam dua fasal terdahulu ialah :

- gejala kecenderungan pada sebagian kecil orang Minang, mengembalikan
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urng jentputan kepada fungsi aslinya (sebagai ganti rugi)
rrrlui ntahar dernikian kecihiya, sehingga ntenjadi forrnalitas saja.

h,rl;rlr hal itu dirunruskan sebagai nlasalah, karena seharusnya keadaan ter-
l',rlrk. I.Jang jerrrputan seharusnya merupakan formalitas. Dan rnahar seyo-

1r :rrryalah bernilai lebih besar.

Telah diperkatakan, uang jemputan lahir dari adat serba-ibu. Seka-
r.rrrrl kita bahas sejenak, bagairnana lahir adat maskawin di Nusantara.

Dahulu dalarn z,arnan pra-sejarah nenek-moyang kita hidup nlengern-
l,,rrr. rnula-mula sebagai bangsa berburu, sesuclah itu bangsa peternak.
Nrrsuntara dipenuhi oleh rimbaraya dengan hutan belukarnya, clcngan
ptrrgltuniaya binatang-binatang, antara lain yang buas-buas. Suku-suku hidup
',r'rrrliri-sendiri, yang satu terpencil dari yang lain. Yang satu dengan yang
l.rrrr bersikap bermusuhan.' Dalam hidup mengembara ini, nterrghadapi
,ur('rntan binatang-binatang dan suku-suku yang berrnusuhan, pentinglah
grr'nutilfl kaum lakilaki. Keselamatan dan keamanan suku bergantung kepada
l,'lrcranian, kekuatan, kelincahan dan keuletan kaum laki-lakinya. Sunrber'
,'l.ortomipun (perburuan dan peternakan) berada di tangan mereka. Dengan
,lt'rrrikian kaum priya memainkan dan memegang peranan utama dalam suku.

Perkawinan seperti lazinnya dalarn rnasyarakat yang hidup ber-
,ul\u-suku adalah eksogami. Calon-calon isteri itu diperdapat sebagai ram-

l)irian perang atau hasil penculikan dari suku lain.
Perkernbangan kebudayaan membawa suku-suku itu makin clekat-

rrrcndekati (antara lain sebab sudah banyak pertalian darah), makin bersikap
I,lcransi antara yang satu dengan yaltg lain, makin butuh-membutuhkan
,rrrtara sesalna suku. Hubungan demikian membawa perubahan dalarn
rrrcncari jodoh. Kalau tadinya dicari dengan rampasan perang atau dengan

l,crrculikan, sekarang diminta dengan damai.

Karena dalanr suku yang memegang peranan utama, yang berkuasa
,lrrn yang memegang sumber ekonomi kaum priya, adalah pihak mereka

lrtrlalah yang mengambil geraktama (inisiatif) dalam perjodohan. Diki,lmlah
,lclegasi kepada suku lain untuk meminang gadisnya untuk dikawinkan
,lcngan bujang dalam suku sendiri. Dalam perundingan itu suku yang dida-
llngi itu mengemukakan : "Dengan menerima permintaan tuan-tuan mem-
pcristeri anak-dara kami oleh bujang tuan-tuan, berarti kami kehilangan
:rnak gadis kami. Keluar dia dari suku kami, masuk ke dalam suku tuan-tuan.
Ilu adalah kerugian bagi kami". Suku yang melamar menjawab: "Kami
lrcrsedia memberi ganti rugr". Seperti telah diterangkan dalam fasal 8,
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memberi itu menjadi membeli dan pemberian menjadi pembelian.

Setelah diberikan ganti rugi, dilangsungkanlah perkawinan. Si anak-

dara dihantarkan oleh sukunya kepada suku suaminya. Selanjutnya tinggal

dalam kemah atau rumah suaminya dan makan pencarian suaminya. Ia

adalah milik suaminya. Suaminya adalah milik sukunya. Dengan demikian
si isteri itu adalah sesungguhnya milik suku suaminya. Sukunya tidak lagi

memiliki hak atas dirinya, karena ia sudah dibeli. Dahulu orang yang dibeli
itu disebut budak. Maka si isteri dipandang sebagai budak. Kedudukannya
tidak dipandang tinggi oleh kaum laki-laki. Kerja yang menurut anggapan

kaum laki-laki di bawah martabatnya. diserahkannya kepada isterinya.

Kalau lahir anak, siapakah yang berhak atasnya? Sudah tentu
bukan isterinya sebagai orang yang dibeli, yang tidak punya hak apa-apa

dalam rumah-tangga dan dalam suku suaminya. Si anak adalah hak si suami,

milik kaumnya. Maka terbentuklah adat garisayah (patriliniaal). Berlawanan

dari adat serba-ibu, di sini si ayahlah yang berhak dan berkewajiban atas

anak, bukan mamaknya.
Adat maskawin yang pada awalnya berfungsi sebagai ganti rugi

atau pembelian, kita temukan misalnya pada adat Batak, tetangga Minang.
Mungkin sekarang maskawin itu sudah berbentuk formalitas saja. Tetapi
pada awalnya bukanlah demikian. Ini dibuktikan oleh adat ganti tikar.Iste-
ri yang sudah dibeli itu menjadi hak suami sepenuhnya dan jadi milik marga

suami. Ketika si suami meninggal, si isteri tidak mungkin kembali kepada
kaumnya, karena ia milik marga suaminya. Maka si isteri dipusakai oleh

saudara suaminya (iparnya). Adalah hak iparnya untuk mengawininya. Ini
diistilahkan ganti tikar. Dalam perkembangan adat selanjutnya, hak ini boleh
saja tidak dipergunakan oleh iparnya.

Demikianlah adat maskawin yang umum kita temukan di daerah-

daerah_ Indonesia kini, dapat dipulangkan kepada latar sejarah terurai di
atas.

Adat maskawin bukan saja umum di Indonesia, tapi barryak berlaku
pada berbagai bangsa di dunia. Tetapi adat uang jemputan jarang sekali

kita temukan.
Pada kebudayaan Barat maskawin dan uang jemputan itu sudah

tidak ada lagi. Karena itu orang-orang Barat sukar dapat memahami adat

demikian. Maka kesalahan tafsiran mereka tentang ini mudah saja timbul.
Umumnya orang Barat menganggap maskawin sebagai menjatuhkan

martabat whnita, menjadikan dia sejenis barang yang dapat diperjual-beli-
kan, dan uang jemputan sebagai jaminan suami dengan jalan membelinya.
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Anggapan ini memang benar dahulu-kala, tapi untuk zaman kini ia adalah
kekeliruan.

Pandangan lain menyatakan maskawin sebagai pemberian oleh
bakal suami atau lebih umum oleh kerabatnya, kepada kerabat bakal isteri.
Fungsi pemberian ini diantaralya ialah: lambang persatuan sosio-ekonomi
kedua kerabat dengan jalan perkawinan, membangunkan ekonomi antara
kerabat kedua penganten untuk menjamin kemantapan perkawinan dan

untuk memberi famili si isteri jalan untuk dapat mengganti anaknya itu de-

ngan menantu perempuan. Fungsi uang jemputan dipandang tidak banyak
berbeda dari pada maskawin, sekalipun ada yang menjatuhkan martabat,
adat ini dengan menyalah-gunakannya, sebagai memberi kesempatan kepada
kerabat yang berbangsa (bangsawan) tapi miskin, memperoleh kekayaan
dengan jalan perkawinan dengan orang-orang kaya. Pandangan pertama
memang berlaku dalam masyarakat lama (dahulu), sedang pandangan tentang
fungsi uang jemputan tersebut, memang banyak tdrjadi di Eropa sebelum
Perang Dunia I dan II.

Adat uang jemputan pernah berlaku di Eropa. Sampai batas ter-
tentu ia masih dijalankan, yaitu terdiri dari pemberian dalam bentuk
uang, barang atau kedua-duanya oleh kerabat anak-dara untuk membangun-
kan rumah-tangga dari kedua penganten. Berhubung suami berfungsi sebagai

kepala keluarga (di Eropa) dan adalah janggal bagi wanita memegang urusan
niaga, maka uang-jemputan itu umumnya jatuh menjadi harta si suami,
dengan pengertian bahwa ia harus dipergunakan untuk memelihara mereka
kedua: dia sendiri dan isterinya. Jadi ia bukanlah merupakan bayaran
untuk memperoleh persetujuan kawin, tapi hanyalah sebagai adat untuk
membantu si pemuda, -sekalipun biasanya iajuga dibantu oleh kerabatnya
sendiri-, untuk memulai kehidupan rumah-tangga. Maklumlah kalau tadinya
tanggung-jawabnya hanya dirinya sendiri, sekarali! sudah bertambah dengan

seorang teman hidup dan bakal ditambah lagi oleh anak-anak yang akan

lahir. Seperti juga rnaskawin, uang jemputan mempersatukan kerabat kedua
penganten untuk membentuk dasar ekonomi sebaik m,rngkin bagi perkawin-
an. Dengan jalan itu dijaminlah kelanggengan dan suksesnya.

Adat uang jemputan jarang terdapat dalam kebudayaan di zaman
kini. Dahulu memang ia umum di Eropa, paling kurang pada tingkat atas

ekonomi. Adat ini umumnya telah sirna. Sebagai warisan sekarang masih
ia merupakan adat untuk menyediakan alat perkakas rumah-tangga dan
sejumlah pakaian baru anak-dara (yung diistilahkan oleh bahasa Belanda
dengan uitzet). Dalam masyarakat kota di lndonesiapun adat tersebut mulai
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lazirn. tanpa menyebutkan uang jemputan atau maskawin. Kebiasaan derrti-

kian adalah pengaruh kebudayaan Barat kepada masyarakat kota kita. Dan

ini nrernalrg dirasakan perlu. karena sudah kawin suami-isteri berdiri sencliri,

tidak rnengandalkan lagi pada kerabat masing-masing.

Kita perkatakan uang jemputan, mahar dan rnaskawin adalah unttrk

rnendudukkan statttsnya masing-masing dalam kehidupan kini. Uang jempul-

an dan .qnaskawin adalal'r adat, sedangkan mahar: hukum Islant. Dua yang

pertanra \ilrlrirkun oleh kebudayaan, yang ketiga diwajibkan agama. Atlal

dibcntuk nranusia. agan'la diturunkan Tuhan. Karena itu adat itu dapat bcr'

raharr. ciapat berubah, dapat diganti atau dapat ditinggalkan, sesuai dengatr

kchutuhan atau kehenclak manusia. Sedangkan agama itu serba-tetap.

karcrra ia dibutuhkan oleh .manusia selama hayatnya, kapanpun dan di manil-

pLrrr .irrga. dan dikehendaki oleh Tuhan, agar hambaNya dapat mengujudkart

salanr di dunia dan di akhirat.
Dipandang clari ajaran Islam, nrahar masuk dalam lapangan nlu'alnil-

lah. hubungan rnanusia dengan manusia, yang disebut sosial. Isi stlsial ilu

aclalalr kebudayaan. Tctapi rnu'amalatt atau kebudayaan berpangkal paclir

dikcndalikan oleh ubucliyah, hubungan manusia dengan Tuhan. Dengatt

dcrrrikian nraltar adalah hukttnt yang berasal clari Tultart.

Atia 2 jcnis hukurrr. lrukunr yang berasal dari Tuhan clan hukttttt

yang diciptakan rrranusia. Yang pertama itu disebut syari'at, yang kedtra

heibcntuk aclat dalarn rnasyarakat lanra dan hukum moderen (hukum negara

dcngan pcrclata dan pirlulranya) dalarn masyarakat moderen. Hukum yang

bcrasal dari Tuhan yang mutlak, mutlak pula sifatnya. la mengatasi ruallH

dan waktu, dan sesuai untuk tiap bangsa dan tiap zaman. Sasaran hukurrr

Tuhan itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu sama saja dari dahulu

sanrpai sekarang dalt tetap denrikian di masa-datang. Hanya pernyataatr

atau pelaksanaanllyil saja berganti dan berubah-ubah.
Hukutil yang berasal dari aqal manusia yang nisbi, nisbi pula sifat-

rlya. Ia terikat olch ruang dan waktu. Ia mutrgkin sesuai untuk suattt

bangsa, tapi tidak cocok bagi bangsa lain. Ia dapat cocok uutuk suittu kurutt,

tapi tidak sesuai dengan kurun lain. Masyarakat dan kebudayaan selaltt

dalam perubahan, metrbawa bersamanya perubahan hukum.

Perubahan hukurn manusia itu telah dibuktikan olehadatdengan

kaidah uang jemputan dan rnaskawinnya. Sedangkan mahat sebagai hukum

(syari'at) Islam (diperinci oleh fiqih) serba-tetap adanya, semenjak ditentu'
kan oleh Qur-an dan Hadis. Hanya manusialah yang keliru, mengubah'

ubah pandangan dan sikap terhadapnya.
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Kita boleh lnetnpertahankan uang jemputan atau tttaskawin, karcna

tuntutan kebanggaan adat kita. Itu tidak salah sama sekali. Kita bolch pula

lrelgubah, nlerlgganti, bahkan meuinggalkannya, kalau kita alau kcadaan

lrenghenclaki denrikian. ltupun tidak salah. Tetapi tnahar yang dihttkurnkan

Allah dal Rasul wajiblah bertahan telap, sclatna kita nrcndasarkatl pan-

dangan dan sikap kita pada diin Islanr.

Karcla itu paharnlah kita kertapa orang Minangkabau tetap mell-

jalankan adat uang jemputan sebagai oIallg Minang dan serempak dcngan

itu melaksanakan hukurn mahar sebagai orang Islanr. Scbelurn nikah disc-

lesaikan uang jempulan, dibayarkan olel-r ninik-marnak anak dara kepada

nilik-rnarnak calon nrempelai. Dan ketika nikah si tnempelailah rttembayar-

kan rnahar kepada bakal isterinya. Adalah unik juga, dua hukurn yang

pada asasrrya bertentangan, dapat disatukan secara harmonis dan dilaksana-

kan serenrpak.
Baik uang jernputan, maskawin atau mahar adalah suattt kaidah

dalarn 6ukum perkawinan. Ia nrasuk dalanr tata cara kawin. Sckarang rnarilah

kita bicarakatr tata cara kawin itu sendiri.

I I TATA.CARA KAWIN

Bacalah dalam LAMPIRAN, UUP Fasal 12, 26, 27, 29

Berdasarkan fakta-fakta yang terhirnpurt sarnpai sekaraug, umat

manusia sepanjang InASa tnemandang perkawinan sebagai peristiwa dan

lembaga yang penting. Memartg acla teori yang berpendapat, Sahwa mula-

nrula sekali berlaku promiskwiti (Fasal 4), yaitu masa ketika perkawinart

dipaldalg renreh dan tidak dilembagakan. Tetapi teori itu tidak disokong

oleh fakta-fakta etnologi (ilmu bangsa'bangsa).

Tiap aclat clan kebudayaan memberikan pgrhatian khusus terhadap

perkawinan. Tiap adat menentukan dengan certnat kapan dan dengan siapa

toleh kawin, bagaimana bentuk perkawinan, bagaimana maskawin dan

upacara kawin, garis-garis kekerabatan, pusaka dart lain-lain, yang berkaitan

dengan perkawinan. Demikianlah adat di mana'mana clengan jelas mengga'

riskan tata-cara kawin, termasuk dalamnya upaoaranya'

Dalam kehidupan manusia ada 3 peristiwa penting yang selalu

terjadi, yaitu: lahir, kawin, dan mati. Lahir ialah peristiwa terjadinya

,.urrrg individu sebagai manusia. Kawin adalah pernyataan rnenjadi dewasa-
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nya seseorang. Ia menjadi se<;rang anggota masyarakat yang penuh, yang
mempunyai hak dan memikul kewajiban sosial, *"mb.ntrt turunan,
melanjutkan kehadiran manusia di permukaan bumi. Maut, berakhirnya
individu itu sebagai manusia, meninggalkan dunia ini, kembali kepada asal-nya' Pada awalnya ia tidak ada, pada akhirnya kembali ia menj^adi tidak
ada. Dari alam gaib ia berasal, ke alam gaib ia masuk dengan tcemaiian.

Mengertilah kita kenapa tiap adat dan kebud uyiu, amat memper-
hatikan ketiga peristiwa besar itu, melaksanakannya dengan upacara khusus,
disamping menentukan dengan cermat tata-caranya. Karena itulah kita temu-kan bermacam tata-cara (peraturan) dan upacara (seremoni) kawin, yang
berbeda menurut perbedaan adat dan kebudayaan.

Islam memandang perkawinan dari dua segi: 'ibadah dan mu'amalah,
masing-masing dengan upacaranya sendiri. Muslim melaksanakan perka-
winan karena mematuhi syari'at. Tindakannya itu masuk ibadah, yakni
amal ibadah keluarga. Sebagai 'ibadah peraturan-peraturan tentang kawinitu, Tuhan sendiri yang menentukan perantaraan- eur-an, yang diperinci,
dijelaskan, diulas, ditafsirkan dan diberikan teladan oleh Sunnah-Hadis.
Syari'at itu ditegaskan oleh fiqih. Soal-soal ibadah lazim disama-artikan
orang dengan soal-soal agama. Maka segala sesuatu tentang nikah dan yang
berhubungan dengan itu yang ditentukan oleh syari'at dan dipertegas & diper-
jelas oleh fiqih masuk ke dalam lapangan agama, dan wajib hukumnyu.

Dsamping soal 'ibatlhh, perkawinan itu juga soal ,u'u-.luh. la
merupakan peristiwa 'sosial, 

karena itu menyangkut kemasyarakatan. peris-
tiwa ini perlu diberitahukan kepada *ury.r.kut (diprokiamasikan, kata
orang sekarang), bahwa priya A dan wanita B telah terikat dalam per-
kawinan, karena itu jangan diragukan hubungan mereka; bahwa masyara-
kat sudah bertambah dengan keluarga baru, ,gr, ,.ryarakat menerimanya
dengan baik dan membawanya sehilir-semudik, dan sebagainya. Maka
untuk proklamasi itu diadakan waliffifr, yaitu perayaan,jamuan atau ken-
duri, setelah aqad nikah berlangsung. Jadi upacara sosial ini berlangsung
setelah selesai upacara agama,

Nikah sebagai upacara agama mempunyai syarat dan rukunnya. sya-
rat sah nikah ialah :

- cukup dan lengkap rukun-rukuh nikah
- cukup dan lengkap syarat-syarat nikah
- tak ada sesuatu yang menghambat atau mencegah sah nikah itu.
Menurut pandangan umum ahli-ahli fiqih ada 5 rukun nikah :
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1. ketentuan-ketentuan tentang calon isteri

2. ketentuan-ketentuancalonsuami
3. wali
4. dua orang saksi

5. lafaz aqad atau ijab dan kabul

Syarat-syarat calon isteri ldalah :

- Beragama Islam (lihat Fasal 17 dan 18)

- Jelas, bahwa calon itu perempuan, bukan banci (khunsa)

- Tertentu perempuan itu

- wanita yang berstatus halal bagi calon suami (Lihat Fasal 2,3)

- Wanita yang telah memberi izin untuk dinikahkan dengan calon suami.

- wanita yang tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah.

Syarat-syarat calon suami adalah :

Beragama Islam

- Jelas bahwa calon itu laki'laki

- Laki-laki itu dikenal dan tertentu

- Laki-laki itu halal bagi calon isteri

- Laki-taki itu mengetahui bahwa calon isteri halal baginya

- Kenal (paling tidak tahu) siapa calon isteri

- Senang dan sudi untuk kawin

- Tidak sedang mengerjakan ihram

- Tidak mempunyai isteri, yang haram dimadu dengan calon isteri

- Tidak mempunvai emPat isteri.

Wali ialah orang yang menggrus, memelihara atau penanggtrngiawab.

Wali wanita ialah orang yang mengurus, memelihara atau yarLg bertanggdng

jawab atas wanita itu. Yang menikahkan wanita itu adalah walinya. Wali'

nya yang pertama dan utama tentu ayahnya. Selain ayah ada kerabat-

kerabat lain yang berstatus wali terhadap wanita, yaitu garis kerabat

ke atas, garis saudara laki-laki ke bawah, garis saudara laki-laki ayah ke bawah.

Perincian dan urutannya adalah sebagai berikut :

1. Ayah
2. Kakek (uy.h dari aYah)

3. Saudara lakiJaki yang seorangtua

4. Saudara laki-laki Yang seaYah

5. Anak saudara laki-laki
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6. Saudara ayah yang laki-laki (paman atau pakcik)
l. Anak laki-laki (dari) panlan.

Syarat-syarat yang harus clipenuhi oleh wali lang akan menikahkan wanita
yang di bawah tanggung jawabnya ialah :

lslam
Laki-laki
Baligh

- Waras

Adil, tidak pasik ketika aclad
Tidak ihrarn

- Tidak dirarnpas hak wilayatnya terhadap hartanya karena pemboros.

Apabila wali itu berhalangan, tidak mampu (antara lain tidak menger*
ti, seperti sering terjadi ketika peristiwa nikah dalarn masyarakat kita),
maka boleh kewaliannya itu clipindahkannya kepada wali hakim. Dalarn
rnasyarakat kita wali hakim itu jatur pacla penghulu yang mengatur nikah.

Perkawinan sebagai peristiwa yang amat penting, harus dapat
dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, bahwa ia telah berlangsung
secara sah. Untuk itu harus ada yang mempersaksikannya, dan dimana perlu
rnemberikan pertanggungan-jawab kesaksian. Dalam masyarakat kita jumlah
saksi itu 2 orang (boleh laki-laki keduanya, atau laki-laki dan perempuan).
Syarat-syarat saksi hampir sama dengan syarat-syarat wali :

Beragama Islam
Baligh dan berakal

- Mendengar dan melihat
Waras

Adil dan mempunyai maru'ah
Bukan wali yang melakukan aqad
Mengerti akan istilah ijab dan qabul.

Nikah adalah persetujuan yang arnat penting dan ikatan serta per_
janjian yang suci. Persetujuan dan perjanjian itu berlangsung dalam ucapan
(dialog) ijab dan qabul. tjab ialah ucapan yang pertama ciari dua orang yang
beraqad (diikat dalam perkawinan), sedangkan qabul: ucapan yang kedua
sebagai penerimaan oleh pihak kedua.

Dalam masyarakat kita rafaz yang dipergunakan untuk aqad nikah
dalam bahasa Arab: "Ankahtuka .......". Dalam bahasa Indonesia: r,Aku
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nikahkan engkau dengan ....."." atau "Aku kawinkan engkau dengan ......'

Calon suarni menjawab: "Aku terima nikah (kawin) si .."... dengan maskawin-

nya ......., tunai atau berhutang". Ijab dan qabul itu boleh diucapkan dalarn

bahasa claerah, sehingga lebih dapat dihayati. Syarat-syarat ijab itu adalah :

Harus dengan kata "nakaha atau zawwaja" atau terjemahannya dalam

bahasa lndonesia/daerah.

Dari wali atau wakilnya
Masa kawin itu tidak ditentukan batas waktunya

- Tidak memakai kata-kata kias atau sindiran

- Tanpa ta'liq

Sedangkan syarat-syarat qabul :

-- Jangan ada waktu antara dengan

- Sesuai dengan ijab

- Dari calon suami atau wakilnYa

- Tidak detrgan ta'liq

ijab (adi harus segera)

- Harus diterangkan nama oalon isteri

- Masa kawin tidak mempunyai batas waktu

-- Tidak memakai kata-kata kias atau sindiran.

Demikianlah tata-cara nikah menurut agama. Upacaranya berlangsung ketika

aqad nikah clengan ijab-qabulnya.

Setelah upacara agama selesai, disunatkan untuk melakukan upacara

sosial dengan bentuk walimah. Apabila seseorang menerima undangan

walimah perkawinan, wajib hukumnya baginya untuk memenuhi. Sedang-

kan walimah untuk hal-hal lain hukumnya sunat.

Sejahat-johat makanan ialah makanon walimah yang mengtndang orang yang tak suka

datang,'sedang orong yang patut datang tak diundang, tapi borang siapa yang tak
dotang memenuhi undongan itu, maka durhaka io kepada Allah dan Rasulnya
(Riwayat Muslim).

Karena walimah kawin itu berbentuk permakluman kepada masyarakat,

serta memberikan kesukaan kepadanya tentang kabar gembira ini, dalam

melakukan undangan ukuran yang dipakai ialah permakluman dan kesuka-

an itu.
Kaum Muslimin di mana-mana, selain beibentuk masyarakat Islam,

berbentuk masyarakat daerah dengan adatnya atau kebudayaannyaJuga
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masing'masing. Sebelum Islam masuk ke dalam suatu maysarakat, tata-ca.
ra dan upacara perkawinan diatur oleh adat. Setelah Islam masuk kedudukan
mutlak tata-cara adat digantikan oleh tata-cara agama. Maka tata-caru ad,at

menjadi tingkat kedua pentingnya.
Karena itu lazim kita persaksikan di daerah-daerah Inclonesia, upaca-

ta adat (apakah dilakukan sebelum atau sesudah upacara nikah), belum
memberi kesahan kepada perkawinan. Biasanya pesta menurut adat dilaksa-
nakan setelah upacara nikah. Walimah ada yang dilaksanakan sendiri (dalam
bentuk kenduri, atau selamatan) terpisah'dari pesta adat, ada pula yang diin-
tegrasikan (digabung atau diasimilasi).

Integrasi antara walimah dengan upacara atau pesta adat sudah
lama rupanya berlangsung di daerah-daerah. Dan ini adalah wajar sekali,
sebab baik walimah atau upacara atau pesta adat adalah bersifat sosial atau
kebudayaan, tidak bersifat agama. Ia duniawi, karena itu boleh berbeda-
beda dan berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu. Masyarakat-masya-
rakat Islam yang berbeda-beda upacara atau pesta kawinnya itu, adalah
sama dalam upacara nikatrnya. Ketentuan-ketentuan nikah adalah soal
agama yang tidak boleh diubah-ubah.

suatu misal yang jelas integrasi upacara adat kepada upacara
agama, adalah pada perkawinan Minangkabau. Persiapan kawin diselengga-
rakan oleh adat. Sahnya kawin dilangsungkan dengan upacara agama.
Setelah selesai aqad nikah, dilangsungkan walimah terbatas. Sesudah itu
dilangsungkanlah upacara dan pesta menur.ut adat.

Dsamping upacara dan pesta adat, di kalangan masyarakat Islam
di kota, tumbuh gejala baiu, yaitu pesta cara moderen (baca: Barat), yang
disebut resepsi, yang sifatnya sesungguhnya sama dengan walimah dan
pesta adat: memperkenalkan penganten dan memberi kesukaan. Sehiirg
ga dalam peristiwa perkawinan orang-orang Islam, yang berasal dari daerah,
yang hidup secara moderen (Barat), berlangsung 3 jenis upacara :

- nikah, upacara agama, ketika mana berlangBung ketentuan-ketentuan
agama

- upacara dan pesta adat, ketika mana berlangsung ketenfuan-ketentuan
adat.

- resepsi, ketika mana berlangurng cara Barat.

Selama upacara/pesta adat dan resepsi itu tidak mendatangkan mudlurat
dipandang dari kacamata Islam, tentu saja keduanya itu halal.

Tata-cara kawin diurus oleh kerabat kedua penganten. Perkawinan
itu sendiri menghubungkan dan mengikat kekerabatan.

62



ry KEKERABATAN
12 PERKAWINAN DAN

HUBUNGAN & FUNGSI KEKERABATAN

Bocalah dalam LAMPIRAN, UUP Fasal 8, 14, 23, 24, 32, 42,
45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54.

Dalam bahasa Indonesia ada istilah sanak-saudara, kaum kerabat,
ipar-bisan, ymg sejajar pengertiannya dengar istilatr famili, yang berasal
dari bahasa Belanda/Inggeris. Takrif famili: kesatuan sosial yang anggota-
anggotanya disatukan oleh ikatan kekerabatan. Dalam bentuknya yang
paling sederhana atau asasi ia terdiri dari laki-laki dan perempuan, hidup
dalam ikatan perkawinan, yffig diakui oleh anggota-anggota masyarakatnya,
beserta anak (anak-anak)-nya. Inilah bentuk keluarga tingkat pertama,
yang oleh Kuncaraningrat diistilahkan keluarga batih.

Dalam penjelmaannya yang paling luas, famili itu berbentuk indu
dan suku. Ikatan kekerabatan antara anggota-anggota keluarga terdiri atas
3 jenis.
f . ikatan antara pilsangan yang kawin, yakni hubungan suami isteri
2. ikatan antara pasangan yang kawin dan anak-anaknya, yakni hubungan

orangtua - anak
3. ikatan antara anak-anak (dari) pasangan yang kawin, yakni hubungan

saudara.

Ikatan-ikatan itu sebagian besar ditentukan oleh kebudayaan, sekali-
pun dalamnya ada faktor saling-pengaruh psikologi tertentu. Dalam banyak
kesatuan sosihl misalnya ikatan kekerabatan diperluas kepada orang-orang
yang tidak ada hubungan keturunan. Dan anak-anak dalam suatu keluarga
tidak saja meliputi yang dilahirkan oleh orangtua, tapi juga yang diangkat
anak (adopsi).

I
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Hubungan kekerabatan rnembentuk kelompok-kelompok famili,
yang lingkaran atau bentuknya bergantung pada tingkat kekerabatan. Leng-
kapnya tingkat-tingkat itu adalah sebagai berikut :

1. Keluarga. Ada berbagai bentuk keluarga sebagai farnili tingkat pertanra.
Yaitu Keluarga poligini (seorang suami dan lebih dari seorang isteri dart anak-
anak mereka), keluarga poliandri (seorang.isteri dengan lebih dari seorang
suami dan anak-anak mereka)- Yang umum terdapat ialahkeluarga monogami
(seorang suami dan seorang isteri dengan anak-anak mereka). Perluasan
k'eluarga tersebut terjadi oleh hubungan suami isteri.
2. Buahperut. Terdiri atas dua atau lebih keluarga, yang terikat
oleh garis kekerabatan oleh ayah atau ibu. Antara mereka terdapat hubungan
orangtua-anak atau saudara. Biasanya mereka bertempat kediaman sama

dengan ikatan kewajiban sosial dan ekonomi, seperti rumah-gadang di
Minangkabau.
3. Suku. Keanggotaan famili suku lebih luas dari pada buahperut.
Yang dipentingkan dalam suku adalah hubungan kekerabatan saja dan

tidak tempat kediaman, kadang-kadang juga tidak ikatan sosial-ekonomi.
Ada 2 jenis suku :

a. suku garis ayah (individu masuk
b. suku garis ibu (individu masuk

kabau).

Seseorang yang masuk'dalam suku kelahirannya atau masuk ke dalamnya
karena diangkat anak, tetap berada di dalamnya tanpa perubahan selama
hidup.

4. Wangsa.2a) Banyak kesatuan sosial yang terdiri atas suku-suku menghen-
daki perkawinan antara suku-suku itu. Kesatuan sosial yang terdiri dari
kelompok suku itu, kita istilahkan di sini dengan wangsa. Wangsa rneliputi
sejumlah suku, yang keanggotaannya terjadi karena kelahiran dan bertahan
selama yang membentuk wangsa itu hidup. Mereka menganggap antara
mereka terjalin hubungan, tapi yang dianggap kabur dan telah jauh sekali
tingkatnya. Ia berlainan dengan suku, yang sekalipun tak saling-kenal, meng-
anggap pertalian darah yang akrab antara mereka. Wangsa merupakan masya-
rakat wilayah, sedangkan suku-suku yang diliputinya membentuk persekutu-
an sosial dalam daerah. Misal wangsa: Aceh, Palembang, Minang, Sund4 Jawa,
Dayak, Ambon, Bali, Bugis, dan lainJain. Perkawinan dalam masyarakat
suku yang membentuk suatu wangsa itu, bersifat endogami. Tetapi dilihat
dari arah suku-suku masing-masing ia adalah eksogami, karena kawin keluar
r"k, *rdi", t.pi kt ku lain, yang masih dalam lingkaran sewangsa.

24\ WANGSA: kata wangsa sesungguhnya sama artinya dengan bangsa (menurut hukum
perubahan bunyi w dan b dalam bahasa-bahasa Nusantara). Tetapi sebagai istilah, kata

wangsa dipakai di sini dalam pengertian himpunan suku-
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Wangsa yang tidak terbagi dalam suku-suku (misal Palembang, Sunda, Jawa,
Toraja), perkawinan tetap endogami.
5. Bangsa. Apabila wangsa atau sejumlah wangsa membentuk kebuda-
yaan yang sama, mereka disebut bangsa. Jadi bangsa adalah kesatuan
kebudayaan.

6. Nasion. Apabila bangBa atau sejumlah bangsa membentuk organisasi

sosial negara, mereka disebut nasion. Jadi nasion adalah kesatuan politik.

Yang merupakan tingkat-tingkat famili ialah keluarga, buahperut
dan suku. Di antara anggota-anggotanya terjalin hubungan kerabat (pertalian
darah) dan ikatan kerabat (pertalian kerabat karena ikatan perkawinan).
Pada wangsa yang sudah demikian luas, mendiami wilayah yangjuga luas,

orang tidak lagi menghitung tingkat kekerabatan, melainkan menghi-

tung garis keturunan dari poyang yang sama. Pada bangsa bukan ketu'
runan yang dihitung, melainkan kebudayaannya, sedangkan pada nasion :

politik.
Namun kalau kita gali fondamen yang asasi dari kelompok-kelompok

itu, kita akan berjumpa dengan keluarga (batih). Dan keluarga itu berbentuk
karena perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan, yang membentuk
fondamen asasi dari kelompok kelompok manusia adalah perkawinan. Pan-

dangan, kepercayaan, penilaiart dan cara-cara kawin membentuk sistem dan

fungsi kekerabatan. Sistem dan fungsi itu membentuk adat. Dan adat ada-

lah pola cita (pola idiil) kebudayaan. Apabila pandangan, kepercayaan,
penilaian dan cara-cara itu diubah, akan b e.r u b a h pulalah adat dan

kebudayaan. Manakala'ia dirusak, akan rusak pulalah adat dan kebudayaan.
Pandangan, kepercayaan, penilaian dan cara-cara kawin itu menen-

tukan sistem-sistem kekerabatan. Sistem-sistem itu dipandang dari tiga segi:

1. Segi batas lingkaran pergaulan individu-individu di antara kaum kerabat-

nya.
2. Segi usaha kelompok kerabat guna merawat kelangsungan hak-kewajiban

atas harta-milik dan aktivitas kelompok ke dalam suatu golongan terbatas.

3. Segi tempat kediaman anggota-anggota kerabat sesudah kawin dan aktivi
tas sebagai orang dewasa di dalam kehidupan kesatuan sosial.

Tentang batas lingkaran pergaulan ada yang membatasi :

keiabat pihak ibu saja atau ayah saja,

individu tertentu bergaul dengan kerabat ibunya saja, individu lain dengan

kerabat ayahnya saja.

individu-individu bergaul dengan kerabat pihak ayah dan ibu

individu-individu masuk ke dalam kelompok kerabat suku garis-ayah

(patriliniaal) ayatrnya dan juga masuk suku garis-ibu (matriliniaal) ibunya.

Umumnya kelompok-kelompok kerabat berusaha merawat kelang-
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sungan hak dan kewajiban kelompok di dalam golongan-golongan kerabat
yang terbatas. Hak-hak itu misalnya: penguasaan atas milik tanah, harta,
rumah, dan lain-lain, kedudukan tingkat sosial, jabatan keagarnaan tertentu
dan lain-lain. Kelompok itu berusaha agar hak-hak tersebut tetap bertahan
dalam kerabatnya selama-lamanya atau selama mungkin. Di sebelah hak,
kelompok kerabat juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya:
gotong-royong membuka tanah, mengerjakan tanah, membikin rumah, ber-

iyur dalam membayar maskawin atau uang jemputan untuk anggota kera-
bat yang kawin, kewajiban menuntut bela atau berkelahi atau berperang
untuk kerabat, kewajiban mendidik, mengajar, mengasuh anak-anak/pemuda
dan lain-lain.

Dpandang dari hak-kewajiban itu ada 4 sistem kekerabatan :

l. kelangsungan hak-kewajiban dirawat ke dalam kelompok yang keanggo
taannya berasas garis keturunan yang ditentukan oleh kerabat yang
berjenis laki-laki (patriliniaal atau garis-ayah)

2. kelangsungan tersebut ditentukan oleh kerabat yang berjenis perem-
puan (matrilinaal atau garisibu)

3. sebagian ditentukan oleh kerabat yang berjenis lakiJaki, sebagian lagi
kerabat yang berjenis perempuan (biliniaal atau garis serbadua)

4. kelangsungan hak-kewajiban tertentu bagi individu tertentu dirawat ke-
dalam kelompok kerabat yang berjenis laki-laki, sedangkan kelangsungan
hak-kewajiban lain ke dalam kelompok kerabat yang berjenis perempuan
(ambiliniaal atau garisgnda)

Apabila seorang anggota kerabat kawin, di manakah ia menetap
tinggal dan di mana ia sebagai orang dewasa ikut aktif dalam kehidupan
sosial? Tentang ini macam-macam pula adatnya :

menetap selingkar pusat kediaman kerabat suami (diistilahkan: patri.
lokal)

menetap selingkar pusat kediaman kerabat isteri (matrilokal)

menetap selingkar pusat kediaman karebat paman (avunculokal)

bergantiganti antara selingkar pusat kerabat suami dan isteri (matri-
patrilokal)

merdeka untuk memilih antara
(bilokal)
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suami tetap pada pusat kediaman sendiri, sedangkan anak-isterinya pada

kediarnan kerabat isteri (dualokal)

mencari tenrpat kediaman baru (neolokal)

Demikianlah bermacam hubungan dua fungsi kekerabatan yang

jadi adat pada bernraoam suku, wangsa dan bangsa di seluruh dunia.

Hubungun dan fungsi itu dibentuk oleh pandangan, kepercayaan, penilhian

dan cara-cara kawin. Pahamlah kita betapabesarperanan perkawinan
dalam membentuk adat, cara-cara pergaulan dalam masyarakat dan cara

hidup (kebudayaan). Mengerti pulalah kita, kenapa Islam dalam mengatur

mu'amalah (sosial, masyarakat), memulainya dengan menentukan secara

teliti norma-norma perkawinan dan kekerabatan. Dengan uraian di atas,

sebagai bahan-bahan perbandingan, kita bicarakan kekerabatan menurut Islam.

13 GARIS.GARIS KEKERABATAN
MENURUT
ISLAM

Bacalah dalam LAMPIRAN, (IUP Fasal 8, 14, 23, 24, 42,45, 46,

47, 49, 50,51, 53.

Dalam fasal yang lalu telah dibicarakan bagaimana garis'garis keke-

rabatan dibentuk atau dilahirkan oleh perkawinan, Kerabat (dari bahasa

Arab) disarnakan artinya dengan famili. Kerabat dapat dipulangkan asal

katanya pada karib (dekat), akrab (lebih dekat). Keluarga yang. akrab:

keluarga yang terhampir; sahabat yang akrab: sahabat kental.

Adat melarang kawin dalam garis-garis kekerabatan. Adalah tabu

atau pantang kawin antara seorang lakiJaki dan seorang perempuan dalam

kerabat. Larangan itulah yang membentuk kaidah-kaidah sumbang kawin,

yang telah diperkatakan dalam Fasal 2 dan 3. Dalam istilah agama larangan

atau pantang itu disebut haram. Jadi pantang kawin: haram kawin.

Dengan siapa-siapakah seseorang dilarang kawin oleh hukumtrslam?

Pertanyaan ini dijawab oleh Qur-an Surah An-Nisaa': 22'23-24'dan beberapa

Hadis, yang telah disinggung dalam Fasal 3 itu. Untuk keperluan pembi-

caraan kekerabatan ini, kita kutip di sini kategori-kategori pembatasan

kawin yang digariskan oleh hukum Islam :

A. Haram kawin untuk selamaJamanya bagi laki'laki :
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I. Karena hubungan kerabat :

1. Ibu
2. Anak perempuan sendiri

3. Saudara perempuan

4. Saudara perempuan ibu (bibi pihak ibu)
5. Saudara perempuan ayah (bibi pihak ayah)

6. Anak perempuan saudara laki-laki (kemenakan)

7. Anak saudara perempuan (kemenakan)

il. Karena ikatan kerabat :

l. Isteri ayah
2. Isteri anak (menantu)
3. Ibu isteri (mertua)

4. fuiak perempuan isteri yang lahir sebelum dikawini (anak tiri),
atau yang lahir sezudah dicerai, tapi sudah dukhul

III. Karena sepesusuan :

(Statusnya sama dengan hubungan kerabat)

B. Haram kawin untuk sementara waktu bag iaki-laki dengan :

1. Perempuan yang berada dalam status kawin
2. Perempuan dalam idah
3. Karena ditalak tiga

4. Karena ihram
5. Karena hendak mengumpulkan dua perempuan bersaudara
6. Karena lebih dari empat

7. Karena bukan Islam dan bukan pula Kitabiah.

C. Haram bagi laki-laki mempermadukan isterinya dengan :

1. Saudara perempuannya seibu-seayatr, seayah atau seibu saja,

atau tepesusuan
2. Bibi atau saudaru ayahnya yang perempuan, baik seibu-seayah,

seayah atau seibu saja, atau sepesusuan

3. Saudara ibunya yang perempuan (bibi), seibu-seayah, seayah

saja atau seibu saja, atau sepesusuan

4. Anak perempuan dari saudara laki-lakinya (kemenakan), yang

seibu-seayah, seibu atau seayatr saja.

Perkawinan membentuk ikatan kerabat. Antara dua orang yang
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tadinya tidak ada hubungan apa-apa, karena perkawinan terjadi ikatan

kerabat. Misal, antara saya dengan seorang perempuan tidak ada hubungan

apa-apa [karena itu mungkin (potensiil) saya nikahi], tapi karena wanita

itu kawin dengan ayah saya, maka ia menjadi kerabat saya. Haramlah saya

kawin dengan dia. Demikian pula dengan isteri anak (menantu perempuan)

saya, ibu dari isteri (mertua) saya dan anak tiri saya, sekalipun ia lahir

setelah ibunya yang sudah saya pergauli bercerai dengan saya.

Ikatan-ikatan kerabat itu terbuhul setelah aqad nikah. Kata ikat

agaknya berasal dari aqad. Ketika aqad nikah itu terjalin pulalah ikatan

antara kerabat suami d.rgun kerabat isteri. Status mereka itu ialah

ikatan kerabat, yang berbeda dari pada hubungan kerabat.

Prrya dan wanita yang sudah menjadi suami-isteri itu, suatu ketika

melahirkan anak. Status antara orangtua dan anak adalah hubungan kera'

bat, yang dibentuk oleh pertalian daratr. Antara anak-anak terjalin hubung"

an kerabat saudarr (dari Sansekerta: se-udara). Antara anak'anak dan

saudara-saudara ibu dan ayahnya juga terjalin hubungan kerabat, yaitu

hubungan anak-anak satu angkatan ke atas. Hubungan anak satu angkatan

ke bawah (kemenakan laki-laki dan perempuan) juga terjalin hubungan kera'

bat. Karena itu dalam garis'garis'itu terlarang pula kawin.

Dengan demikian jelaslah, bahwa perkawinan membentuk dua jenis

kerabat, yaitu ikatan kerabat dan hubungan kerabat. Dsamping kedua

jenis kekerabatan itu, Islam memperluas kekerabatan kepada orang-orang

sepesusuan. Antara dua orang yang tidak ada pertalian kerabat, karena

sepesusuan menjadi kerabat. Kedua orang itu dibesarkan oleh wanita yang

sama, memberi mereka air susu yang sama, yang membentuk jasad kedua

anak itu. Karena darah-daging kedua orang itu terikat pada sumber yang

sama, terjalinlah status kekerabatan antara keduanya.
Haram kawin sementara (kategori B) memang bukan menunjukkan

adanya ikatan atau hubungan kerabat, melainkan karena untuk :

- memelihara akhlak yang mulia, atau

- menghindarkan perselisihan atau persengketaan dan/atau

- memelihara kesucian atau

- menjadi hukuman atau pelajaran atau

- memberi manfaat serta mencegah mudharat dalam hikmahnya.

Haram mempermadukan isteri dengah wanita-wanita tertentu (kate-

gori C), karena antara isteri dan wanita itu terjalin hubungan kerabat.

Dan di dalam hubungan kerabat pantang mengawini atau dikawini. Per-
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kawinan dalam lingkaran ini menodai pertalian darah, yang disebut oleh
bahasa Belanda dengan bloedschande. Lrnyaplah karena itu kesucian per-
talian kekerabatan.

Dengan demikian jelaslah, bahwa kaidah sumbang kawin umumnya
atau terutama jatuh dalam garisgaris kekerabatan. Karena inherennya
(terkait ketatnya) kaidah sumbang dengan garis kekerabatan, dapat disimpul-
kan kaidah sumbang ditentukan oleh hubungan dan/atau ikatan kekerabatan.
Apa-apakah kaidah sumbang dalam suatu masyarakat, ditentukan terutama
oleh hubungan, sistem dan fungsi kekerabatan. Dan sebaliknya dapat dikata-
kan, apa dan bagaimana garis-garis kekerabatan itu ditunjukkan oleh kaidah-
kaidah sumbangnya pada umumnya. Cara terakhir inilah kita pergunakan
untuk menentukan garis-garis kekerabatan menurut Islam.

Orang'orang yang dalam pertalian kerabat, yang antara mereka
berlaku kaidah sambung kawin, disebut dalam peristilahan Islam dengan
muhrim, yakni orang yang diharamkan dalam hukum Islam nikah. Muhrim
bukan saja berperanan dalam soal nikah dan kekerabatan, tapi juga dalam
ibadah. Ia menentukan apakah status suci (udhuk) lenyap atau tidak ketika
bersinggungan dengan seseorang. Muhrim diperlakukan bagi wanita yang
mengerjakan ibadah haji tanpa suami. Ibadah haji itu adalah perjuangan
berat. Perlu ada yan1 mendampingi wanita itu, kalau tidak suaminya,
"muhrim" -nya.

Islam itu berlaku universil, yakni ia tidak terikat oleh ruang dan
waktu. Ia teruntuk bag tiap manusia di mana dan kapanpun juga.
Dengan demikian pada asasnya hukum Islam tidak membatasi perkawinan
antara manusia. Tetapi kawin mempertalikan hubungan antara lakiJaki dan
perempuan beserta kerabat-kerabatnya. Hubungan-hubungan itu membentuk
pergaulan hidup, yang diistilahkan oleh Islam dengan mu'amalah. Mu'amalah
berkait dengan dan lanjutan dari 'ibadah (hubungan dengan Atlah). Karena
itu mu'amalah wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan 'ibadah atau agama.
Maka hukum perkawinan dalam Islam tunduk pada ketentuan-ketentuan
agama.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteridan
hubungan antara kerabat mereka masing-masing perlu diatur. Kalau tidak,
pergaulan hidup (mu'amalah) akan kacau, yangakan merusakkan salam.

Dalam hubungan antara manusia ditentukan dengan siapa-siapa
seseorang tidak boleh kawin. larangan itu menyangkut orang-orang yang
bertalian kerabat, bukan bertalian dengan kebangsaan, warna kulit, derajat
atau tingkat sosial, l.arangan kawin membentuk pembatuan kawin, atas
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dasar kekerabatan dan atas dasar faktor'faktor lain, yang akan menl'

berikan mudharat. Sebab tiap-tiap yang pasti mendatangkan mudharat,

diharamkan oleh lslam. Yang mungkin mendatangkan kerusakan, dimakruh'

kan. Faktor-faktor lain itu akan kita perkatakan dalam Bab VI.

Selain dari pembatasan-pembatasan itu, seseorang laki'laki boleh

kawin dengan seorang perempuan. Di sinilah terletak segl keuniversilan

hukum lslam itu.
Dari uraian di atas, beberapa kesimpulan dapat ditarik :

-, Perkawinan menggariskan ikatan dan hubungan kerabat. Sistem dan

fungsi kekerabatan menentukan dasar adat. Adat adalah pola idiil kebu'

dayaan. Garis-garis kekerabatan menentukan sekalian garis-garis kaidah

sumbang kawin.

- Besar sekali peranan perkawinan dengan kepercayaan, pandangan, peni

laian dan cara dalam menggariskan pertalian kekerabAtan, kaidah'kaidah

sumbang, dasar adat dan cara hidup. Karena demikian pentingnya

peranannya dalam kehidupan manusia, sia-sialah kalau dibiarkan kepada

aqal manusia yang nisbi saja menentukan sendi'sendi perkawinan.

Pahanrlah kita kenapa dalam Islam, naqal yang bersifat rnutlak yang menen'

tukan syari'at perkawinan, sedangkan aqal menegaskan aturannya dengan

fiqih.
Setelah kita memperkatakan hubungan dan ikatan kekerabatan

yang ditimbulkan oleh perkawinan, beralih pembicaraan kita sekarang kepada

segi ekonomi dalam perkawinan. Perkawinan membentuk keluarga. Kita tin-

jau sejenak segi ekonomi keluarga.
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V EKONOMI KELUARGA
14 NAFKAH

Bacalah dalam LAMPIRAN, UW Fosal 30,31,35,36,37,4g,
49, 54.

Perkawinan Islam menggabungkan hak isteri kepada hak suaminya,
bukan peleburan. Wanita yang telah jadi isteri tetap memiliki hak-hak asasi
sebagai manusia. Maka hubungan suami-isteri tetap sebagai hubungan mamr.
.sia, yang diatur menurut syari'at.

Perkawinan menentukan hak dan kewajiban. Isteri wajib patuh
kepada suaminya dalam rangka usaha membina rumah-tangga yang salam.
Disamping itu ia menerima hak dari suaminya, yang merupakan kewajiban
bagi suami itu. Adalah hak bagi isteri menerima nafkah dan kewajiban bagi
suami memberi nafkah.

Nafakah (yang dalam bahasa Indonesia dieja menjadi nafkah)
berarti : pemeliharaan, perbelanjaan, pembiayaan atau tanggungan biaya
hidup. Ada 3 keadaan yang melahirkan kewajiban pada seseorang untuk
memberi nafkah (memelihara atau menanggung biaya hidup) orang lain,
yakni : perkawinan, kekerabatan dan harta milik.

Kewajiban tertinggi ditimbulkan perkawinan, pemeliharaan isteri
dan anak-anak adalah kewajiban utama.

Seseorang yang berada berkewajiban memberf nafkah ibu-ayahnya
yang berkekurangan, demikian juga ibu-ayah dari orangtua kedua pihak.
Tentang nafkah bagi anggota-anggota kerabat lain, ada sarjana hukum Islam
(Fatwa 'Alamgiri) berpendapat sebagai berikut: "Tiap-tiap anggauta keluarga
di dalam rangka hubungan yang terlarang (mengawininya) mempunyai
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hak mendapatkan nafkah hidup, dengan ketentuan bahwa, jika ia seorang

lelaki, masih di bawah umur dan miskin, atau, jika telah dewasa, ia
penyakitan atau buta dan miskin, dan jika seorang perempuan, ia miskin,
baik sebagai anak-anak ataupun seorang dewasa. Kewajiban seseorang untuk
memelihara (membiayai hidup) anggauta-anggauta keluarganya ini adalah

selaras dengan bagiannya dalam harta warisan, (tentu saja) bukanlah bagian-

nya yang sebenarnya, karena tidak seorangpun dapat mempunyai suatu bagi-

an dari harta warisan yang lain sebelum ia meninggal dunia, tetapi yang di-

maksudkan di sini ialah bagian yang diuntukkan baginya".
Dengan demikian alasan pemberian nafkah kepada anggota kerabat

itu ialatr kekuatan hak untuk mewarisi. Pemberian nafkah terhadap keluarga
(anak-isteri) dan anggota kerabat mengandung perbedaan yang prinsipil :

- apakah seorang priya kaya atau miskin, ia mempunyai kewajiban mem-

beri nafkah isteri dan anak-anaknya

- seorang priya hanya memberi n ifkah kepada anggota kerabatnya, Kalau

ia sendiri berada dan berkelapargan, sedangkan anggota kerabat jauh

itu dalam keadaan miskin.

Keadaan yang ketiga yang mewajibkan seseorang memberi nafkah
kepada orang lain, karena ia berada, sedangkan orang lain itu berkekurangan.

Ukuran berkekurangan ialah, ia tidak dilarang oleh hukum Islam untuk
menerima sedekatr.

Jadi soal nafkatr yang berhubungan dengan perkawinan adalah :

yang utama sebagai kewajiban kepada : isteri dan anak-anak, yang kedua

dengan syarat-syarat tertentu kepada : anggota kerabat derajat kedua sete-

rusnya (kerabat derajat pertama : isteri dan anak-anak ke bawah, orangtua

sendiri ke atas).

Ketentuan syari'at tentang nafkah keluarga ini tercantum dalam

Qur-an :

Hendaklah yang sdnggup memberi natlwh menarut kesanggupannya

(Q.5. 6s:7)
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(rrr - li;r1
Dan mencukupkan keperluan minum dan makan dan pakaian ibu yang menyusukan
itu secara pantas adalah kewajiban ayah (Q.S 2:233).

niffi'#i$,35fr'e;

6 W*IW*;6,-rri ; 3:i 3W,
-A',i)ig$tb,2{itr),"$;*j

u{bl&W
(T - a*:t) -WW'rAi:W

Perempuan-perempuan itu hendaklah kamu tempatkan dalam kediamon yang sesuai
dengan kenumpuanmu, don ianganlah kana.e menyengvrakan mereka kareru hendak
menimpakan keswhan kepdo merelca. (Q.5. 65 : 6).

(vrr"-eHt)

Tidakloh diberati seseorang, melainkan sekedar kenumpuannya. Tidakloh dimelarut-
kan ibu oleh karenq anaknya, dan tidak pula ayah dimelaratkan oleh karena aruknya,
dan kewajiban wvris seperti demikian pula - (Q.5. Z : 233)

Bentuk nafkah yang lazimnya disimpulkan ialah makan, pakaian
(termasuk perhiasan) dan perumahan (termasuk alat-alatnya). Memang
ketiga itulah yang jadi pokok dalam pembiayaan hidup. Apabila dibahas

lebih lanjut, limpahan dari ketiga pokok itu adalah pdngobatanfrawatan
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kesehatan dan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak. Dengan merumuskan

5 pokok pembiayaan hidup sampailah kita kepada pandangan moderen

tentang kebutuhan utama (primer) manusia: makan, pakaian, perumahan,

rawatan kesehatan.

Apabila suatu masyarakat memiliki cukup makanan dan pakaian,

wajar perumahan, terawat kesehatannya dan cukup fasilitas pendidikan

(dalam rangka mempeisiapkan individu untuk memperoleh kecukupan

makanan, pakaian, perumahan, kesehatan), dikatakanlah bahwa masyarakat

itu makmur. Demikian pula kecukupan kelima pokok kehidupan itu pada

suatu keluarga, dipandang sebagai ukuran keluarga yartg makmur. Kemak'

muran itu sendiri bermakna, keadaan dalam mana seseorang berada yang

selalu berhasil memuaskan keperluannya dalam gerak yang meningkat dan

dengan cara yang makin baik.
Bilakah saat mulainya berlaku kewajiban suami memberi nafkah

kepada isterinya? Tentang ini ada dua pendapat dalam fiqih: pertama: setelah

aqad nikah, kedua: setelah persetubuhan yang pertama. Pendapat pertama

lebih sesuai dengan pandangan hukum. Setelah aqad nikah, priya dan wanita

itu menjadi suami-isteri. Sebagai suami-isteri masing-masing memikul kewa-

jiban da*.memiliki hak. Maka berlakulah kewajiban memberi nafkah ketika

itu. Drn jangka waktu berlakunya hak nafkah bagi isteri sampai (berakhir

dengan) wafatflya suaminya. Ketika itu berlakulah hak waris bagi isteri.
Si suarni sebagai ayah berkewajiban memberi nafkah anak laki-laki-

nya sampai akll balig, sedangkan nafkah kepada anak perempuan sampai

anak itu kawin. Dan kalau anak ini diceraikan oleh suaminya atau ia
janda, kembali menjadi kewajiban ayah memberinya nafkah. Anak laki-laki

yang telah dewasa tidak perlu diberi nafkah, kecuali ia penyakitan atau

tidak mampu. Tanggung-jawab yang berat dan utama ayah dalam pemeli'

haraan anaknya menjadi alasan yang masuk akal, kenapa ia jadi wali per-

tama dan utama atas anak-anaknya (Fasal I l).
Jika orangila miskin, kewajiban memberi nafkah anak-anak jatuh

kepada ayah dari ayah (kakek). Dengan demikian cucu dan keturumr1

langsung lainnya juga mempunyai hak atas nafkah, Itulah pula jadi alasan

yang logis, kenapa kakek (ayah dari ayah) berstatus sebagai wali tingkat

kedua (setelah ayah).
Selama isteri taat kepada suaminya, yaitu taat syari'atr (patuh

sepanjang ketentuan syari'at), selama itu berlaku haknya mendapatkan

nafkah. Apabila si suami tidak memenuhi kewajibannya tentang nafkah itu,
si isteri berhak menuntutnya. Menurut ahli fiqih, hak isteri itu dapat guglrr,
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kalau ia tidak patuh sebagai isteri menurut,ketentuan syari'at.
Yang diuraikan di atas adalah nafkah yang bersifat kebendaan

(materiil). Memang lazimnya kalau kita mendengar kata nafkah, tanggapan

yang lahir dalam budi kita: belanja, makanan, pakaian, perumahan, dan lain-

lain. Sesungguhnya ada nafkah lain, disamping yang materiil itu, yakni
nafkah batin. Yang dimaksud dengan ungkapan itu dalam perkawinan adalah:

memenuhi kebutuhan seksuil. Adalah kewajiban .suaml setain memberi

nafkah benda kepada isterinya, juga nafkah batin itu.
Demikianlah telah kita tinjau sejenak tentang nafkah sebagai segi

ekonomi rumah-tangga atau keluarga. Makmur-miskinnya suatu bangsa ber-
gantung pada kemampuan serta kebijaksanaan politik ekonomi pemerintah
dan usaha rakyatnya. Dalam hal rumah-tangga, makmur-miskinnya ber-
gantung pada kemampuan serta usaha suami dan kebijaksanaan isteri.
Bagaimana kemampuan dan usaha suami mencari uang dan bagaimana kebi-
jaksanaan isteri membelanjakan uang itu dalam memelihara rumah-tangga
mereka menentukan tingkat kemakmuran nrmah-tangga.

Selain' dari pada pencarian suami jadi sumber utama ekonomi
keluarga, ada lagi warisan yang dapat merupakan sumber atau tambahan
bagi ekonomi keluarga.

15 KEKERABATAN DAN PEWARISAN

Bacalah dalam LAMPIRAN, UUP Faol 35, 36, {8, 51.

Islam menentukan pantang kawin dalam suatu lingkaran yang

disebutkan oleh Qur-an An-Nisaa' : 22,23, 24. Selain dari pada ketentuan-
ketentuan itu, seorang wanita halal dikawini oleh seorang priya. Dalam

perincian larangan itu saudara sepupu2s) tidak termasuk. Ini bermakna,

dengan saudara sepupu perkawinan boleh dilangsungkan. Selanjutnya ini
berarti garis tunggal (unilateraal) kekerabatan yang membentuk kerabat

saudara sepupu tidak berlaku dalam Islam. Kekerabatan unilateraal mem-

bentuk kesatuan suku dengan sistem eksogami. Tanpa garis kekerabatan

dan dengan endogami, sistem kekerabatan menjadi parental atau bilateral.
Yaitu seorang individu berhubungan kerabat dengan famili ayahnya dan

frmili i{runya. Dari kaidah sumbang kawin menurut Qur-an (Fasal 3) dapat
disimpulkan, hukum kekerabatan Islam bersifat bilateral. Hal ini dipertegas

lag oleh An-Nisaa' : 11, bahwa semua anak (priya dan wanita) adalah

25) SEPUPU: satu pupu (nenek-moyang); saudara sepupu: anak paman.atau bibi, saudara

senenek.
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ahliwaris orangtuanya. Sekalipun jumlah pusaka antara laki-laki dan perem-

puan berbanding I ; 2, namun nyatalah bahwa kedua jenis kelamin menjadi

ahliwaris :

Atloh telah menentukon kepada kamu (tentang pembogian pusoka) untuk anok-orukmu:
bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Tetopi iika semuo

aruk-anaknya perempuan (yang lebih dai dua orang), mereko mendopat dua pertiga

horta peninggalan. Dan:kalau aruk perempuan hanya seorong soia, dia mendapot seper'

dua. Don untuk dua orang ibuayah, rusing-masing mendapat seperenom dart horta

peninggalon, kalau yong meninggal itu mempunyai anak; tetapi kalau yang meninggal

itu tidak mempunyai aruk, dan yang memusakainya hanya ibu'ayahnya saia, ibunya

mendapat sepertiga; tetapi kalan yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,

ibunya mendopt sepererum. Pembayaran itu sei0dah, -pembayaran-, wasiat yang

div+vsiatkannya otan hutong. Ibu-ayahmu dan anak-arukmu; tidak komu ketahui, siapa

' byit;' trL( b\Llj$, rL'JJ\W Dt
_!{il\**r,,y:fr ;;$r,rJK{
{it#:y,;")A,,blt'HAL(ag
_3!rI{:t'3W,,6'jU\d$\Vi;
WK'i8i*i,#A'\g'^(;"6'{A
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yang lebih dekat jasanya kepadamu. Itu ketentuan dai Allah, sewngguhnya Allah
Maha Tahu dan Biiaksana (8.5. 4 : ll).

An-Nisaa' : 11 itu diperlengkap oleh ayat 12 tentang syari'at
faraidh (hukum warisan) :

Don kamu mendapat seperdua dari harta peninggalan isterimu, kalau ia tidak mem-

punyai anak, tetapi kalau ia mempunyai anak, kamu mendopat seperempat dai harto
peninggalannya, sesudah -pembayoran- wasiat yang diwasiatkannya atau hutang. Dan

isteri-isteri mendapat seperempot dari harta peninggalanmu, kalau kamu tidak mem-

punyai anak, tetapi kalau kamu mempunyai anok. mereko mendapat seperdelapon dari
horta peninggalanmu, sesudah -pemboyaran- w4siat yang kamu wasiotkan atau hutang,

Dan jika meninggal seorong laki-laki atou seorang perempuan yang tidak lagi mem-

punyai oyah don tidak mempunyai anak, dan ada mempunyai saudora laki-laki otou

saudara perempuan, maka masing-masing mendapat seperenam, tapi kalau mereka le'

bih dari seorong, mereka mendapat sepertiga untuk bersama, sesudah -pembayaran-
wasiat yang diwasiatkan atau hutang, ydng tidak boleh merugikan warisnya. Itulah
perintoh Allah dan Allah Maha Tahu dan Penyantun.

Dalam faraidh itu tergaris sekalian fungsi hubungan kekerabatan.

Ayat l l dan 12 teBebut menentukan, bahwa anak perempuan

hanya mendapat seperdua dari anak laki-laki. Hal ini bukan bermakna

bahwa derajat laki-laki di atas derajat wanita. Motivasinya ialah karena me-

nurut syari'at unrsan perbelanjaan diberatkan kepa'da kaum laki-laki (Fasal

l4). Tentang perbelanjaan ini dinyatakan oleh An-Nisaa' :34 : "Dan karena

orang laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya ....." dan Al'Baqa-

rah : 223 : "..... dan keperluan minum, makan, dan pakaian ibu yang me-

nyusukan anaknya itu adalah kewajiban ayah mencukupkannya menurut

patutnya". Karena prinsip ajaran membebankan kewajiban urusan nafkah

kepada kaum laki-laki, wajarlah manakala ia mendapat dua kali sebanyak

perempuan dari warisan pusaka.

Jadi yang memperoleh pusaka bukanlah laki-laki saja (menurut

adat patriliniaat) atau hanya perempuan saja (menurut adat matriliniaat)
melainkan kedua-duanya. Dari sistem pewarisan ini tersimpullah, bahwa

sistem kekerabatan Islam itu adalah bilateral.
Yang menentukan kelompok kekerabatan adalah pertalian darah

dan yang menentukan derajat kekerabatan adalah tingkat keakraban. Ayat
An-Nisaa' : l l itu menekankan, bahwa antara orangtua dan anak-anak

terjalin hubungan yang paling akrab atau pertalian darah yang langsung.

Jadi seorang individu tidak lebih akrab dengan ibu serta famili ibunya atau
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dengan ayah serta famili ayahnya. Tetapi keakraban itu adalah dengan ayah-

ibu serta farnillnya masing-masing. Hal ini menegaskan lagi sistem pareotal.

Fungsi utama kekerabatan antara lain mengatur pewarisan. Ada

tiga sistem pewarisan yang utama, yaitu :

l. sistem kewarisan kolektif : harta peninggalan dipusakai oleh sekelompok

ahliwaris, harta itu boleh diba$-ba$ pemakaiannya, tapi tidak boleh

dibagi-bagi pemilikannya;

2. sistem kewarisan mamorat : anak yang tertua satu'satunya yang berhak

rurewarisi seluruh harta peninggalan pada waktu pewaris wafat;

3. sistem kewarisan individuil : harta peninggalan dibagi-bagikan pemilikan-

nya di antara ahliwaris'ahliwaris.

Coltol1 sistem pertama ialah Minangkabau, sistem kedua : Bali dan Tanah

Semendo (Sumatera selatan), sistem ketiga : Jawa dan Batak.

Sistem faraidh berdasarkan ayat An-Nisaa' : '7,8,11,12,22 dan 176

adalah individuil bilateral. Ayat 7 dan 33 menentukan prinsip sistem kewa-

risan individuil : masing-masing ahliwaris berhak atas bagian tertentu dari

harta peninggalan, karena itu mesti diserahkan kepada mereka :

arang bki-laki mendapat bagian dari harta peninggalan ibu-oyah clan kerabatnya dan

orong percmpuan mendapat bagian dari harto peninggalan ibu-ayah dan kerabatnyo,

sedikit atau banyak nienurut pembagian yang sudah ditetapkan. (Q.5. 4:7).

Dan untuk tiap-tiop orang, telah Kami tentukan waris yang okan memusakai harto

peninggalannya, yaitu ibu-ayah, kerabot-kerabat don orang yang kepadanya tongan
-lwnanmu 

telah mengikat pefianjian (isteri). Berikonlah kepada mereka bagiannya;

sesungguhnya Altah itu menyaksikan segala sesuatu" (Q.5. 4: 33)'

Ayat 8 menentukan prinsip pembagian :

Dan apabilo diwaktu pembagian itu hadir kerabat-kerabat, anak-anak yotim dan orang

miskii, beritah mereka sekedarnya, dan ucopkanlah kepada mereka kota-kata yang

patut (Q.5. 4:8).

Ayat ll,l2, dan 176 menentukan berapa jumlah bagian masing'masing itu :

Ayat 11 dan t2 telah dikutip di atas. Ayat 176 :

Mereka meminta keputuwn kepada engkau, Katakan: Allah telah menentukan kepu'

tusan tentong ofang yong.tirioi lagi mempunyai ayah dan tidak mempunyai turunan.

tika dia meninggal dan tidak memBunyai anok, tapi ada mempunyai seorang saudara

perempuon, ,r;tA saudara itu meriapit seperdw dari harta peninggolan; don sudoro
toki-laki iuga mendopat pusaka dari harta saudara perempudn, kalau saudara perem-

puan itu tidak mempunyai anak; kalau saudara perempuan itu dua orang, keduanya
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mendapat duapertigo dari harta peninggalan soudaranya Dan kalau mereka beberapa
orang saudara, laki-laki dan perempuon, mako seorong laki-laki mendopot dua kali
bagian perempuan Allah memberi penjelasan kepada kamu, supaln komu jongan terse-
sat. Allah itu mengetahui segalo sefitotu".

Dali ayat-ayat tersebut Islam menentukan beberapa prinsip yang tidak .dil..

temukan dalam sistem-sistem kewarisan lain di seluruh dunia, yaitu :

1. anak pewaris dan orangtua pewaris kesemuanya adalah ahliwaris

2. manakala pewaris meninggal tanpa keturunan, saudara-saudaranya beserta
orangtuanya menjadi ahliwaris-ahliwaris

3. manakala suami meninggal, isteri ikut menjadi ahliwaris dan sebaliknya

4. Jumlah bagian untuk tiap ahliwaris ditentukan dan juga ditetapkan sekali
pembagian dalam kondisi tertentu.

Demikianlah sistem pewarisan sebagai funpi utama kekerabatan,
merupakan pola kebudayaan Islam yang ditentukan oleh Qur-an.

Secara ilmiah pola kebudayaan Islam harus dibedakan dari pola
kebudayaan Arab, yang dipakai sebagai dasar pembenfukan Fiqih Ahlu Sun-
nah. Tentang Fiqih ini dan kebudayaan Arab, ahli hukum Islam terkenal
Prof. Hazairin berkata : "Fiqh Ahlu'l-Sunnah terbentuk dalam masyarakat
kebudayaan 'Arab, jang bersendikan sistem kekeluargaan jang patrilinial
dalam suafu masa didalam sedjarah dimana ilmu mengenai bentuk2 kema,
sjarakatan didunia ini belum berkembang, sehingga mudjtahid2 Ahlu'l-sunnah
djuga belum mungkin memperoleh bahan2 perbandingan mengenai pelbagai
sistem kewarisan jang dapat didjumpai dalam pelbagai bentuk masjarakat
i*::26). Mengenai sikap orang Islam Indonesia terhadap Fiqh itu, professor
tersebut menambahkan: "Kegelapan persoalan2 ittrlah jang menjebabkan
mengapa, setelah sekian abad Islam masuk ke Indonesia, hukum kewarisan
menurut fiqh kebudajaan 'Arab itu sangat sulit menawarkan dirinja kepada
rakjat Islam di Indonesia ....." Mengenai perselisihan2 iang dibawa oleh Fiqih
itu, Hazairin berkeyakinan: ".....bahwa conflict2 itu bukan ditimbulkan
oleh Qur'an sendiri, tetapi ditimbulkan oleh ichtilaf manusia"2T).

Pewarisan ditentukan oleh kekerabatan. Kekerabatan terbentuk oleh
perkawinan. Bertambah jelaslah betapa besar peranan perkawinan dalam
kehidupan sosial. Karena sesungguhnya perkawinan itulah yang menentukan

26) Hazairin: Hukum Kewadsan Bilateral - Menunrt Al-Qur'an, Tintamas, Jakarta, hal.
l-2.

27) Ibid, hal. 2.
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kekerabatan dan pewarisan pusaka. Dan pewarisan pusaka merupakan sumber
atau tambahan ekonomi keluarga.

Setelah selesai kita nrembahas makna dan bentuk-bentuk perkawin-
an, soal maskawin dan tata cara kawin, kekerabatan dan ekonomi keluarga,
sampailah kita sekarang kepada pembicaraan beberapa masalah perkawinan.
Di antara problema-problema perkawinan yang dijumpai di kota-kota besar

ialah masalah kawin campuran.
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VI KAWIN CAII{PURAN
16 KAWIN ANTAR BANGSA

Bacalah dalom LAMPIRAIV, UUP Fasal 6,30,31,32,33,56,
57, 58, 59, 60, 61, 62.

Dalam Fasal 2 telah diperkatakan tentang pembatasan kawin.
Pembatasan kawin meliputi adat yang diistilahkan oleh ilmu budaya dengan
endogami dan eksogami. Endogami (endo: ke dalam; gami: kawin) ialah
kaidah yang menentukan, bahwa perkawinan harus dilakukan ke dalam
lingkungan sosial tertentu. Berlawanan dengan eksogami (ekso: keluar),
yang menentukan bahwa perkawinan harus dilakukan keluar lingkungan
sosial tertentu.

Masyarakat yang terbagi dalam suku-suku beradatkan eksogami
suku. Warga suku A tidak boleh kawin dengan sesama warga suku A. Jodoh -
nya harus dicarikan dalam suku B, C atau suku lain. Perkawinan seperti ini
kita temukan misalnya pada wangsa Minangkabau dan Batak. Masyarakat
yang tidak dibagi-bagi dalam suku melakukan adat endogami desa. Pendu-
duk desa itu saling hubung dan saling ikat dalam kekerabatan. Perkawinan
berlangsung dengan kerabat-kerabat yang jauh, misalnya derajat ke.dua

atau ketiga dan seterusnya. Dalam lingkaran derajat pertama berlaku kaidah
sumbang kawin.

Dalam kurun Hinclia-Belanda dahulu adat endogami wanpa kuat
diperpegangi. Dalam perjodohan orang Jawa mencari sesama orang Jawa

sebagai pasangan. Demikian pula orang Sunda, orang Aceh, Batak, Minang,
Ambon, Bali, Dayak, Menado, Makasfr, dan lain-lain. Pemerintah Hindia
Belanda menjadikan Jawa sebagai pusat pendidikan. Anak-anak dari Tanah
Seberang (pulau-pulau s'eberang Jawa) merantau ke. Jawa untuk bersekolah.
Pemuda-pemuda itu berkenalan dan berirubungan dengan pemudi,pemudi
di kota, dimana ia bersekolah. Perhubungan yang mesra merintis kepada
jalan perkawinaa. Maka endogami wangsa dilanggar. Pemuda itu melakukan
eksogami wangsa. Hal ini menjadi perkara bagi kerabat kedua pihak yang
bersangkutan, jadi masalah dan bahan pergunjingan pada masing-masing
wangsa. Maka roman-roman Balai Pustaka banyak mengisahkan tragedi28)
perkawinan antara wangsa itu. Karena yang merantau itu banyak anak-anak
Minang dan pengarang-pengarang Balai Pustaka ketika itu banyak pula dari
wangsa itu, roman-romaq Balai Pustaka banyak menceritakan kisah perkawin-
an pemuda Minang dengan gadis wangsa lain, yang menjalin duka-cerita.

28) TRAGEDI : kejadian yang menyedihkan, duka-cerita.
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Kemerdekaan nlengalihkan Hindia Belanda menjadi Republik lndo-
nesia. Hubungan antara daerah yang membawa hubungan antara wangsa
makain ramai dan mesra. Perovinsialisma yang dipupuk oleh Penjajah dahu-
lu makin lemah. Kawin antar daererh atau antar wangsa, yang dahulu
merupakan perkara besar, sekarang mulai ditanggapi sebagai perkara kecil.
Ya, sebaiknya kita kawin dengan orang sedaerah dan sewangsa. Tetapi kalau
sudah terkait jodoh dengan wangsa lain, apa boleh buat. Kalau dahulu
orang amat menantang kawin antar wangsa, dalam perkembangan kebang-
saan Indonesia (yung tengah dalam proses sekarang), orang sudah mulai
bertoleransi. Perkawinan antar wangsa sudah mulai dipanclang sebagai gejala
peralihan zaman.

Masalah antar wangsa dahulu, digantikan sekarang oleh masalah
kawin antara bangsa. Kalau dahulu pemuda-pemuda seberang rnerantau ke
Jawa untuk bersekolah, sekarang dalam kurun Republik pemuda-pemuda
(bahkan juga pemudi-pemudi) rnerantau keluar negeri untuk bersekolah.
Apa yang terjadi dahulu, -pemuda pendatang tersangkut hatinya pada
pemudi di kota di mana ia bersekolah--, berulang kembali dalam bentuk
lain. Pemuda-pemuda kita yang bersekolah di Amerika, di Rusia, lnggeris ,

Ceko, Belanda, Mesir, Australia, tertambat hatinya dengan pemudi bangsa-
bangsa itu, sehingga terjadilah perkawinan antar bangsa.

Bagaimanakah perkawinan antar bangsa itu? Baikkah atau tidak?
l)i kalangan pemuda kita dapat disimpulkan anggapan, cenderung meman-
dang perkawinan demikian sebagai pertanda moderen. Benarkah itu?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus memahami, lebih
dahulu: apa itu bangsa? Bangsa ditentukan oleh kebudayaan. Kebudayaan
ialah persamaan ciri.ciri rohaniah, yang menyatakan diri pada persamaan cara
berlaku dan. berbuat dalam kehidupan, atau dipendekkan saja: cara hidup.
Dengan demikian bangsa adalah segolongan besar orang yang cara hidupnya
sama. Di Asia dan Afrika bangsa itu banyak terdiri dari sejumlah wangsa,
himpunan suku yang mendiami suatu daerah. Wangsa ini tentu mempunyai
cara hidupnya sendiri-sendiri, yang disebut cabang kebudayaan bangsa
(sub-culture). Dan suku adalah kesatuan kerabat, yang bertalian darah
(Fasal 12).

Perkawinan antara bangsa menimbulkan masalah tentang bertemu-
nya dua cara hidup yang berbeda. Mungkin perbedaan itu besar sekali, se-

hingga berbentuk pertentangan. Dua cara hidup itu bertemu dalam satu
rumah-tangga. Apa yang terjadi? Masing-masing cara hidup yang ditanamkan
pada suami dan isteri semenjak lahir, tentu mau mempertahankan diri.
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Terjadilah perbenturan. Perbenturan itu menyebabkan keserasian dalam

rumah-tangga sukar dibina. Suasana harmoni sukar dicari. KeSelarasan atau

harmoni adalah persyaratan untuk rumah-tangga yang bahagia.

Miinakala tidak ada tolak-angsur, suami-isteri tidak berhasil menye
suaikan diri, atau salah satu pihak tidak mau mengalah dengan mengambil

alih cara tUdup pihak lain, terbentuklah wadah yang tegang dan tata-nilai
yang tidak menentu (karena kedua cara hidup mengandung sistem nilainya
sendiri-sendiri). Lingkungur sosial yang tidak bersuasanakan damai dengan

nilai-nilai yang berantakan merupakan wadah pertama pendidikan anak-

apak mereka. Kalau si suami orang Belanda, si isteri orang Indonesia, si anak

diombang-ambingkan oleh kebudayaan Barat dan Timur. Ayahnya menarik-

nya ke Barat, ibunya ke Timur. Mengertilah kita kenapa kaum Indo Belan-

da di kurun penjajahan ditimpa oleh nasib yang sedih, karena kekosongan

kebudayaan. Culfuur-amorph, istilah asingnya. Mereka tidak serasi dengan

bangsa ibunya, sedangkan masyarakat pihak ayahnya memandang mereka

rendah.
Salah Asuhan, rornan termasyhur karangan Abdul Muis, dengan

tepat melukiskan perkawinan antara pemuda dan pemudi yang berlatar-bela-

kangkan kebudayaan berbeda. Hanafi, memang anak Minang, tapi ia adalah

asing dari cara hidup Minang, karena pendidikan Barat yang diterimanya.

Corry, anak Indo Belanda, yang tidak serasi dengan cara.hidup Melayu, ta-
pi yang tidak ditprima secara penuh oleh cara hidup Belanda. Akibat perben-

turan kebudayaan itu, kedua-duanya menjadi kurban.
Baik pula kita kutip Hamka tentang kawin afitar bangsa: "Banyak

ayatr-bunda kehilangan anak-gadis, karena anak itu telah bercinta-cintaan
dengan orang Belanda, Amerikd, Perancis, Inggeris, Swedia, Rusia, dan lain'
lain ..... Banyak"ptrla ayah-bunda kehilangan anak laki-laki, mereka di fait
accompli -kan ole| si anak. Dia telah kawin dengan banpa asing, perem-
puan a1ng dan segdanya asing. Pada hakekatnya yang kawin hanya mereka
berdua, si anaklah yang hilang-lenyry, larut ke dalam masyarakat asing.
Sedang si menantu perempuan tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan
kehidupan merfuanya. Memang telah ada cucu, namun cucu itu adalah
bangpa asing! U:numnya hidup mereka mengasingkan diri dari keluarga .....
Pada hal kawin campuran itu pada hakikatnya, ialah membuat suatu golong-
an manusia ydrg kehilangan negeri, Di negeri si suami, perempuan rnerasa

sing, dan si suathi harus menenggang perasaan isterinya. Di negeri si isteri
suamipun lebih merasa asing, ..... Maka bertambah banyak perkawinan
campuran seperti hi, akan bertambatr banyaklah orang yang menjadi
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"Manusia - Terapung", bagai kiambang : "ke atas tidak berpucuk, ke bawah
tidak betakar."

Tentu ada orang yang lr,lembela perkawinan antar bangSa dengan

menunjuk kepada perkawinan antara..orang-orang Amerika dengan Inggeris,

orang Perancis dengan orang Australia, Belanda dengan Jerman, Rusia dengan

Ceko, dan sebagunya. Kok hasilnya baik? Ya, baik! Kenapa? Karena asas

kebudayaan mereka sebagai orang-orang Barat sama, yaitu kebudayaan

Barat. Jadi tidak ada pertumbukan cara hidup dalam rumah-tangga. Apalagi

(faktor yang amiat penting) kepercayaan batin atau agama mereka (selain

komunis) sama. Orang Rusia yang komunis akan serasi kawin dengan orang

Ceko yang komunis pula. Tetapi orang Rusia itu yang kawin dengan orang

Amerika yafig beragama Kristen, tentu tidak akan s&asi.

Dan kita dapat menambahkan perkawinan orang Indonesia dengan

orang Arab, Hindia, bahkan dengan Cina sekalipun tidak berakibat separah

seperti perkawinan dengan orang Barat. Karena suasana kebudayaan Indo-

nesia, fuab, Hindia dan Cina, itu sama'sama bernafaskan "Timur".
Sekalipun suami-isteri sewangsa (berasal dari daerah yang sama),

keserasian rumah-tangga sukar juga dibina,-kalau cara hidup masing'masing

berbeda. Misal. Seorang pemuda Minang yang dilahirkan dan dibesarkan

di kota (kebudayaan) Jakarta, dikawinkan dengan pemudi Minang juga, tapi

dilahirkan dan dibesarkan di (lingkungan adat) Pariaman (negeri asal pemu'

da itu). Pendidikan dan lingkungan yang mereka alami menumbuhkan cara

hidup yang berbeda. Dalam rumah-tangga bertumbuk dua cara hidup yang

berbeda.

Orang yang berasal dari berbagai daerah Indonesia,yan1 dibesarkan

dan terdidik di Jakarta, ditumbuhkan padanya caru hidup yang tidak jauh

bedanya, selama orang itu tidak membatasi pergaulanrlya dengan lingkungan

sosial wangsanya saja. Tetapi secara umum dapat disimpulkan, perkawinan

antar wangsa dalam tubuh bangsa Indonesia, tidak menimbulkan pertum-

bukan yang separah perkawinanantar orang Indonesia dengan bangsa asing.

Kembali kita kepada pertanyaan: Baikkah atau burukkah perkawin'

an antar bangsa itu? Apakah perkawinan demikian itu moderen?

Berdasarkan bahan-bahan ilmu (budaya) dapat disimpulkan, bahwa

yang dianjurkannya ialah : agar orang mencari iodohnya dalam lingkaran

cara hidup yang sama dengan dia. Suami-isteri yang sama-sama berada dalam

satu lingkaran cara hidup (kebudayaan) mempunyai pangkal tolak yang

sama dalam membina keserasian dan keharmonisan rumah'tangga.
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Yang dikatakan dunia moderen ialah cara hidup
pada ilmu dan tekrrologi Dengandemikian
dunia moderen menganjurkan, supaya jodoh yang dipilih
sama sama lingkaran cara hidupnya dengan si pemilih.
nroderen adalah pandangan iImiah.

Bentuk kawin campuran lain yang lebih rumit
antar agama. Bagaimana pula masalahnya?

yang bersetumpu
justru pandangan

sebaiknya orang
Pandangan dunia

lagi ialah kawin

17 KAWIN ANTAR AGAMA I

Bacolah dolam LAMPIRAN, UUP Fasol 2, 44 .

Dalam fasal yang lalu telah dibicarakan kawin antar bangsa.

Bagaimana sikap Islam terhadap hal itu? Jawabannya kita temukan dalam
ayat berikut ;

4Ar{#\i4r(ltj$Lc$?,

Don Dia yong menciptakan monusia
rabatan) dan hubungan perkawinon

(oL -4)U)\) -\3bi
dari air, lalu diodakannya pertalian darah (keke-

Q.S. 25:54).

v:,-P6\G{"q

( rr -,-)/ r ) -W3q';ii!ie U;3
Hai manusia! Sesungguhnya Kami ciptokan komu dari seorang loki-kki dan seorang
perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku, supoyo kamu saling-

kenol ..... (Q.5. 49 : 13)

Ayat-ayat itu menerangkan bahwa Tuhan mencipta manusia dari poyang yang
sama dan diantara manusia-manusia itu Tuhan ciptakan hubungan kekerabatan
dan hubungan perkawinan, sekalipun mereka terbagi dalam bangsa dan suku.
Keturunan poyang yang sama itu mendiami ruang (daerah) yang berbeda-beda,
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hidup dalam waktu yang berlain-lain pula, yang membawa cara hidup
yang berbeda-beda pula, akhirnya membentuk bangsa yang beragam. Namun

demikian sebagai manusia antara mereka telah digariskan hubungan keke-

rabatan, dan di luar hubungan itu Tuhan menggariskan hubungan per-

kawinan.
Islam tidak membedakan manusia

tapi berdasarkan imannya, karena itu Al
dengan :

I

berdasarkan suku dan bangsa,

Hujurat : 13 itu dilanjutkan

(\r - ryt t ) - "bii b rU, l*:,#tL:
Sesungguhnya ydng paling mulia diantara komu dalam pandangan AUah ialah yong lebih
bertaqwa.

Pembahasan ayat-ayat tersebut menyimpulkan, dalam lapangan

bangsa tidak ada pembatasan kawin (karena manusia itu sama), tapi dalam
lapangan i m a n -lah baru ada pembatasan itu (karena iman atau agama

manusia itu berbeda-beda).
Kenapa lslam nrenundukkan (subordinasi) kebudayaan pada iman

atau agama? Adapun kebudayaan itu adalah produk (hasil) manusia, sedang
kan agama "produk" Tuhan. Kebuclayaan terbentuk oleh cara berpikir
dan cara merasa manusia dalam menjawab ruang dan waktunya, sedangkan

agama terbentuk oleh wahyu Tuhan, mengatasi ruang dan waktu. Karena
itu kebudayaan itu berubah-ubah. Berbeda daerahnya, berbeda kebudayaan-
nya. Berbeda waktunya, berbeda pula kebudayaan. Sedangkan agama serba-

tetap, sekalipun ruang dan waktunya berbeda-beda. Dengan demikian, nilai
kebudayaan itu nisbi, sedangkan nilai agama mutlak. Yang nisbi itu subor-
dinasi kepada yang mutlak.

Kebudayaan adalah soal kepercayaan (budi), sedangkan agama soal

keyakinan (hati dan budi). Saya percaya sesuatu itu baik, dan sesuatu yang

lain buruk, karena penilaian itu ditanamkan pada saya menjadi kebiasaan.

Tetapi saya yakin sesuatu itu baik dan sesuatu yang lain buruk, karena
penilaian itu memancar dari hati nurani' saya, fitrah yang ditanamkan
Tuhan pada manusia.

Sasaran kebudayaan hanyalah soal hidup, mengusahakan keselamat-

an dan kesenangan duniawi. Sasaran agama adalah kurun setelah hidup
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duniawi, mengusahakan keselamatan dan kesenangan ukhrawi, yang dimulai
dari dunia.

Andaikata nilai kebudayaan .yang nisbi itu kita hitung satu misal-
nya, dan nilai agama 100, dengan sendirinya kebudayaan itu trlnduk pada
agama.

Telah disinggung di atas, Islam memandang manusia itu sama, hanya
berbeda dalam iman. Perkawinan adalah'lembaga kemanusiaan. Karena itu
antara manusia, tanpa memandang bangsa, terbuka potensi hubungan per-
kawinan. Tetapi manusia yang sama sebagai hamba Allah, berbeda-beda
imannya kepada Allah itu. Ada iman yang benar, ada dan banyak sekali
iman yang keliru, meleset, menyimpang, bahkan ada pula yang tak beriman
sama sekali. (Ada agama yang benar, ada yang keliru. Agama yang benar itu
dibentuk oleh wahyu Allah, yang keliru itu dibentuk oleh filsafat manusia).
Dantara orang yang benar imannya itu, terbagi pula tingkat taqwanya. Dan
Tuhan tidak memandang manusia menurut suku atau bangsanya (karena
semua itu Tuhanlah yang menciptakan), tapi Dia memandang sampai di mana-
kalr iman hamba yang diciptakanNya itu kepadaNya. Pernyataan i m a n
adalah ibadah. "Tidak Aku jadikan jin danmanusia, hanyalah supaya
mereka beribadah kepadaKu" (Q.s. 5l:56). Ibadah yang diihsankan dan di-
ikhlaskan membentuk taqwa. Dan yang mulia diantara manusia itu menurut
pandangan Tuhan, adalah yang bertaqwa.

Jelaslah pembagian Tuhan tentang manusia, tidak menunrt warna
kulit, keturunan, suku atau wangsa, bangsa atau nasion, tapi menurut
imannya. Dan ketentuan kawin berlangsung dalam pembagian iman itu.

Apabila kita teliti ayat-ayat Qur-an yang langsung atau tak langsung
tentang perkawinan, kita temukan pandangan Islam tentang perjodohan.

"Siapa yang telah kawin, maka seperdua diin (Islcm)-nya telah terpelihara, tinggal
lagi boginya memelihara yong seperdua" (Hadis).

"Bila datang kepodamu orsng yang kamu sltkai diin (Islam)-nya dan imannyo,
kawinilah olehmu okan dia Kalau tidak okan menimbulkan titnah dan bahaya besar
dalam nusyarakat" (Hadis)

"Laki-laki yang beruina hanya mengowini perempuan yang benina (pula), atau
perempuan musyik. Dan poempuan yong berzina hanyo dikawini oleh laki-laki
yong berzina atou lakilaki muryrik, Dan yang demikian itu dilarang untuk orang-
orang yang berirrun" (Q.5. 24:3).

"Perempuon-perempuan yang jahat untuk laki-laki yong iahat. Laki-loki yang iahat
untuk perempuan yang jahat. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang boik
Laki-laki yong baik untuk perempuon yang baik (Q.5.
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"langanloh kamu kawini perempuan musyrik, sebelum mereko beriman ,.... Dan

jangan kamu kawinkan perempuan beriman dengan laki'laki musyrtk, sebelum

mereka berimnn ..... Q.S. 2:221)

Ayat-ayat lain yang langsung atau tak langsung tentang perkawinan.

Hadis dar, ayat-ayat di atas menunjukkan pandangan Islam tentang perjodoh-

an, bahwa : orang lslam kawin dengan orang Islam;Seseorangmencari jodoh-

nya yang stiakhlak. Kesimpulannya : orang bukan Islam kawin dengan orang

bukan Islam. Kesimpulan kedua : Islam melarang seseorang kawin dengan

orang yang berbeda agama dengan dia, bahkan melarangyan1tidakseakhlak
dengan dia, Kesimpulan ketiga : Islam melarang kawin antar agama. Kenapa

demikian?
Agama meliputi bidang apa yang diistilahkan oleh bahasa Inggeris

dengan ".ultimate". Diperbandingkan dengan bidang'bidang lain, bidang ini
adalah terpenting. Ia jadi soal hidup dan mati seseorang. Soalnya

tidak remeh, tapi soal yang menentukan atau memberi kata putus mengenai

dunia dan akhirat seseorang. Bidang itu membentuk sikap mutlak. Orang

beragama yang mengikatkan dirinya dan mengabdikannya kepada agama'

mempertahankan agamanya habis-habisan. Tumpuan agama adalah hati. Ka-

rena hati, orang bersedia mati.
Tidak demikian dengan kebudayaan. Kebudayaan memang penting,

tapi tidak terpenting. Ia adalah soal hidup saja. Ia tidak memberi kata putus

mengenai dunia dan akhirat seseorang. Bidang ini membentuk sikap nisbi.

Seseorang membiasakan dirinya dengan suatu kebudayaan (cara hidup). Apa-

bila keselamatan dan kesenangan duniawi menuntut, orang dapat mengubah

atau mengganti kebudayaannya. Tumpuan kebudayaan adalah budi (rasio).

Pertimbangan budi dapat mengubah atau mengganti cara hidup. Orang ber-

sikap terbuka terhadap kebudayaan lain.
Agama sebagai bidang yang ultimate, merupakan perpegangan batin

yang amat dalam. Dari padanya memancar kehidupan batin. Kehidupirn batin

itu menyatakan diri dalam laku-perbuatan dan tindakan.

Seseorang yang beragama A, kalau kawin dengan orang yang ber'

agama B, bertemulah dua agama yang berbeda dalam satu rumah-tangga.

Kehidupan lahimya dipersatukan oleh perkawinan, tapi masing'masing

mempunyai perpegangan batin yang berbeda. Kalau masing'masing benar-

benar beragama (y"kni taat kepada agamanya masing-masing), kehidupan

batin rumah-tangga itu terbelah. Masing-masing belahan itu berkonfrontasi.

Masing-masing mempertahankan agamanya dengan ggh, mati'matian. Karena

hati, mati.

alF-=
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Mungkinkah terbentuk keserasian di alam rumah-tangga demikian.
Mereka hanya mungkin sepakat tentang soal-soal lahir, soal-soal remeh, tapi
tidak dalam soal-soal batin, yang ultimate. Mungkinkah terbentuk kemesra=

an, kalau hati tidak membinanya?
Suami-isteri itu hanya sehidup, tapi tidak semati. Dunia mereka

sama, tapi akhirat mereka berbeda. Mereka sama-sama hidup dalam satu
rumah-tangga, tapi kalau mati : si suami dibawa ke kuburan agama A, si

isteri ke kuburan agama B.

Apabila ketika mengikat tali perkawinan, tidak ada niyat dan per-
janjian menghormati agama pihak lain dengan ikhlas, dalam rumah-tangga itu
berlangsung perjuangan agama. Maka dalam kehidupan lahirnya mereka
damai, tapi dalam kehidupan batinnya mereka berperang. Masing-masing
berusaha menaklukkan pihak lain. Perjuangan batin dapat membawa tekanan
batin. Psikosomatik memperingatkan, tekanan-tekanan batin yang terus-

menerus, melahirkan penyakit jasmaniah.

Yang lebih celaka lagi ialah anak-anak mereka. Mereka ditumbuh-
kan dalam rumah-tangga, yang perpegangan batinnya berganda. Mereka
diombang-ambingkan oleh 2 keyakinan yang berbeda: Mana yang benar?

Ayahnya menyatakan egamanyalah yang benar. Ibunya rnenegaskan, bahwa
agamanya pula yang benar. Tidak ada agama yang tidak mendakwakan, ha-

nya dialah yang benar, agama-agama lain salah. Kebenaran itu hanya satu,

tidak mungkin dua. Yang manakah diantara agama-agama orangtua mereka
yang benar? Mereka yang belum mampu meneliti, tidak mendapat kepastian.
Maka mereka dibesarkan dalam keraguan agama.

Demikian parah akibat kawin antar agama, mengertilah kita dengan

Islam melarangnya.
Tentang kawin antar agama ini, ada suatu kekecualian yang digaris-

kan oleh ajaran Islam. Apa kekecualian itu?

18 KAWIN ANTAR AGAMA II

Bacalah dalam LAMPIRAN, UUP Fosol 2, 44.

Ajaran Islam membenarkan kawin antar bangsa. Keberatan ilmu
dipecahkan oleh Islam dengan syarat : asal laki-laki dan perempuan yang

berbeCa kebudayaan itu agamartya sama. Dalam perbedaan bangsa atau
kebudayaan, akhirnya yang menentukan keserasian dan kebahagiaan rumah-
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tangga ialah agamanya. Agama adalah soal "ultimate", soal fondamentil

dalam kehidupan, sedangkan kebudayaan hanya soal cara hidup. Agama

rnenetrilisir (melenyapkan efek) perbedaan kebudayaan. Pandangan dan sikap

duniawi yang berbeda dinetralisir oleh pandangan dan sikap ukhrawi yang

sama.

Selanjutnya ajaran Islam menentukan, supaya orang kawin seagama,

bahkan juga seakhlak. Tetapi dalam masyarakat yang mengandung sejumlah

agama (seperti di kota-kota besar), apakah tidak ada kekecualian ketentuan

qurun Islam itu? Dalam masyarakat moderen lazim kita jumpai keadaan

demikian.
Memang ada suatu kekecualian ditentukan oleh Islam mengenai

perkawinan orang Islam dengan bukan Islam :

/a | /o g r(! 9 o g tj /_rr(( t o zW;\: 6j,r*\\iJWyL,
e/o

ea

AtA':
o 09

t$jt
o//c4 /. 44 t. (ltz." ltt"(

t./ /v
(o -i)VD

..... Don ttihalatkan juga perempuan merdeka yang beriman dan perempuan mereka

dari orang-orang keturunan Kitab sebelum kamu, kalau kamu bayar maskawinnya,

dibolehkan kamu kawini, dan bukon perzinaon dan bukan pula mengambil teman dalam

rahosia..... (Q.5. 5 : 5) .

Ayat itu ditujukan'kepada Muslim, jadi laki-laki Islam. Yang dimaksud

dengan orang-orang keturunan Kitab sebelum kamu ialah orang-orang Yahudi

dan Nasrani. Jadi laki-laki Islam boleh kawin dengan perempuan Yahudi

atau Nasrani dan mesti menghormati perempuan itu dengan membayar mas-

kawinnya (seperti juga berlaku terhadap perempuan Islam sendiri), dengan

tidak melakukan zina dengan dia dan tidak dengan menjadikannya isteri

(teman hidup) yang tidak sah.

Kenapa ada kekecualian itu, yakni laki-laki Islam boleh kawin

dengan perernpuan ahli Kitab sebelum Qur'an?
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Qur'a.n itu adalah untuk zaman lalu (14 abad yang lalu) ctan zaman
baru atau zaman moderen. Pada zaman dan masyarakat lama, sifat sosial
itu tertutup dan homogin (sejenis). Pada zaman dan masyarakat moderen,
sifat sosial itu terbuka dan heterogin (beragam jenis). Dalam kesatuan sosial
moderen orang Islam akan hidup berdampingan dengan orang-orang yahudi
dan Nasrani. Islam, Yahudi dan Nasrani merupakan agama-agama tlunia.

selanjutnya, dibolehkan laki-laki Islam kawin dengan perempuan
Yahudi atau Nasrani, karena masih tetap ada jaminan untuk terbentuknya
keserasian rumah-tangga. Perbedaan agama antara suami dan isteri di sini
tidak akan menyebabkan konfrontasi agama. Alasannya?

(1) Qur-an mengajarkan :

tidak ada paksaan dalam menganut agama (e.s. 2:256'). Seorang Islam tidak
boleh memaksa orang yang bukan Islam (secara kasar atau halus), meninggal-
kan agamanya dan menganut Islam. Agama adalah soal keyakinan, soal
kesadaran, soal hati. Masuk Islam mestilah karena Allah, bukan karena
paksaan, karena harta, politik, :konomi, kedudukan, keuntungan atau
karena suami. Kalau orang memeluk agama karena paksaan, ia akan mening-
galkan agama itu, ketika paksaan itu tidak ada lagi.

(2) Kewajiban suami hanya memberikan da'wah Islam kepada isteri-
nya yang bukan Islam itu, tapi tidak memaksanya masuk Islam. Dalam
memberikan da'wah itu Qur-an telah menentukannya sebagai berikut :

(tr -cA,).31;l
Dan ianganlah kamu berpantah dengon orang-orang ketururun Kitab itu, meloinkan
dengon cara yong lebih baik, kecuali orang-onong yang bersolah diantara mereka, Dan

92

----



katakan : Kami percaya kepada wahyu yang diturunkan kepada kami dan wahyu yang

diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Satu,.don kepada-

nya komi berserah diri (Q.5. 29 : 46).

(3) Ayat I dan 2 di atas jadi dasar si suami untuk bertasamuh atau

bertoleransi dalam anutan agama dengan isterinya, kalau da'wahnya tidak
berhasil. Diujung da'wah itu ia akan mengucapkan : "lakum dinukum, wa'

li ya diin", agamamu bagimu, agamaku bagiku. Bahkan ada ahli fiqih yang

menyuruh si suami itu menghantarkan isterinya ke gereja hari Minggu,

kalau ia hendak berbakti.

(4) Suami-isteri itu akan melahirkan keturunan. Adalah ketentuan

yang universil, bahwa suami jadi kepala keluarga. Agama apakah yang akan

dianut oleh anak-anak mereka? Itu ditentukan oleh kepala keluarga. Dengan

sendirinya karena kepala keluarga Islam, anak-anaknyapun menganut Islam.
Ini tentu sudah diketahui dan diputuskan sebelum perkawinan diikat.

Itulah alasan kenapa Qur-an membolehkan lakiJakl Islam kawin

dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Tetapi kalau si laki-laki itu lemah

imannya, keadaan menjadi lain. Al-Maidah : 5 itu ditujukan kepada Muslim

yang sesungguhnya. Siapa Muslim yang sesungguhnya? Yaitu yang kuat

imannya. Kalau imannya tidak kuat, tidak berlakulah ayat itu baginya.

Karena, masuknya ia ke dalam perkawinan itu mengandung bahaya, sebab

mungkin berakibat : keluarnya ia dari agamanya. Soal agama adalah soal

ultimate, sedangkan perkawinan adalah soal mu'amalah (sosial, kebudayaan),

yang harus tunduk kepada agama. Jadi jelas, ayat Q.S. 5:5 tidak berlaku

bagi Muslim yang lemah imannya.
Dari ajaran Qur-an tersimpul, bahwa perempuan Islam tidak boleh

dengan ahli Kitab sebelum Qur-an; Jadi tidak boleh Muslimat kawin

laki-laki Yahudi atau Nasrani. Apa alasannya?

Tidak terjamin terbentuknya keserasian sebagai wadah pembinaan

lahir-batin, dunia-akhirat. Kenapa?

Si suami kalau patuh kepada ajaran agamanya, tidak bersedia mem-

isterinya bertatran tetap dalam Islam :

- Kebonyakon orang-omng keturunan Kitab menginginkan, ogat mereka dapat me-

ngemfulikan karut kepada kekafiran setelah kamu berittun, karetw dengki yang
(timful) dari diri mereka sendiri, setehh nyafr bagi merelu keberuran ,....

@5.2:109).

kawin
dengan

b{a$a

1.

biarkan
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Dan diantara orang-orang keturunan Kitab itu ..,.. beranggapan : Kami tidak mem-
punyai ketwiiban terhadap orang-orang asing (tidak sebangsa otau seagoma dengan
mereka) ..... (Q.5. 3 : 75).

Katakan : Hai orang-orang keturunan Kitab! Mengopa kamu menghalangt orang
yang beriman (Islam) melalui ialan Attah ...., @.s. 3::99). (Tegoran krpoio orang-
orang Yahudi dan Nasrsni itu disebabkan mereka tidak membiarkan orang-orang
Islam menjalankan syari'at Islom (iolan Altah).

Ketiga peringatan Qur-an itu dibuktikan oleh Injil Matius 28:19 :

"Pergjlah keseluruh bumi, jadikanlah sekalian bangsa dan bahasa dan kaum
itu muridku, permandikanlah ia dengan nama Bapak dan Anak dan Rohul-
kudus". Maka pergilah si suami itu kepada isteiiny a yang Islam tersebut
menjadikannya murid Tuhan Anak dan dipermandikanlah dia, membersih-
kannya dari Islam

Tentang ayat Matius itu telah merupakan fakta-fakta yang terlalu
umum terjadi di negeri kita. Propagandis-propagandis Nasrani memasuki rumah-
rumah Islam, sering berhadapan ibu-ibu rumah-tangga, dan berusaha menjadi-
kan isi rumah itu murid ruhan Anak. Apatah lagi si suami yang yahudi
atau Nasrani, tentu ia akan tetap dalam usaha mempermandikan uL, -r--
baptiskan isterinya yang Islam. Akhirnya suatu saat isteri yang Islam itu
berpindah agama.

2. Anak-anak yang lahir dari ayah bukan Islam dan ibu Islam, akan
mengikuti agama ayahnya sebagai kepala rumah-tangga. Lepaslah anak-anak
dari Islam, yangjadi agama ibunya.

Kedua ayat itu membentuk suasana konfrontasi agama dalam
rumah-tangga. Tidak ada konfrontasi yang mendatangkan ketenangan dan
kedamaian. Konfrontasi agama (yang bersifat ultimate itu) mencrguh trr-
buhnya keserasian antara suami-isteri. Bahagia lahir-batin, dunia-akhirat
merupakan tujuan yang tak pernah akan tercapai. Itulah sebabnya, kenapa
perempuan Islam tidak boleh kawin dengan orang-orang keturunan Kitab
sebelum Qur-an.

Dari tiga fasal terakhir, kesimpulan ajaran Islam dapat dirumuskan
sebagai berikut :

1. Qur-an membenarkan kawin antara bangsa, asal seagama.

2. Qur-an menyuruh kawin seagama. orang Islam kawin dengan orang Islam.
Bukan Islam kawin dengan bukan Islam.

3. Qur-an menyuruh kawin seakhlak. 
-orang baik kawin dengan orang baik,

orang jahat kawin dengan orang jahat.
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4. La?,r-laki Islam boleh kawin dengan keturunan ahli Kitab sebelum Qur-an,
asal irnannya kuat.

5. Perempuan Islam tidak boleh kawin dengan keturunan ahli Kitab sebe-

lum Qur-an.

Dan ajaran itu, seperti telah diuraikan , demi tercapainya

maksud-tujuan perkawinan. Ketentuan-ketentuan itu dapat diterima oleh

budi, selama ia berpikir rasionil, karena hukum Islam bersendikan aqal,

"Addiini huwa 'aqli", Diin (Islam) itu aqal.

Kawin campuran adalah salah satu dari banyak masalah perkawin-

an. Masalah kawin yang selalu potensiil (dalam kemungkinan) dihadapi

oleh tiap keluarga di mana-mana dalam tiap masyarakat ialah putusnya
perkawinan yang sudah terikat lama atau baru. Hal ini merupakan mala-

petaka, yang kepadanya harus diberikan perhatian khusus dalam pembi-

caraan.
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YII PUTTJS PERXAWINAN
19 CERAI

Bocalah dalam LAMPIRAN, UUP Fasal 10, ll, 12, 14, 22, 27,
29, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 4l

Perkawinan mengikat dua manusia di luar kerabat. Hubungan
mereka bukan hanya sekali-sekali. Dalam 24 iam sehari-semalam, mereka
berada dalam keadaan berhubungan, yang mengandung hak-kewajiban bagi
masing-masing pihak. Disamping itu jarang sekali kepribadian antara kedua
orang itu cocok sama sekali. Karena amat jarang dalam pertimbangan per-
jodohan orang memperhitungkan kecocokan itu. Dalam kehidupan kota
perjodohan ifu disebabkan karena sama-sama "kena hati", atau salah seorang
kena hatinya, dan yang lain menerima. Sama,sama kena hati membawa
kepada "bercintaan" yang berujung pada perkawinan. Dalam kehidupan
desa lazimnya perjodohan itu karena perundingan dan persetujuan kerabat
calon suami-isteri.

Kepribadian seseorang ditentukan oleh 2 faktor : pembawaan
yang dibawa lahir dan pendidikan yang dialami semenjak lahir. Karena
pembawaan orang berbeda-beda dan pendidikan berlain-lain, jarang sekali
kepribadian antara suami dan isteri itu cocok. Kalau kebetulan cocok,
adalah mereka merupakan pasangan yang berbahagia.

Maka untuk membina keserasian dalam rumah-tangga, diperlukan
sekali tolak-angsur (to take and give kata Inggerisnya) antara kedua suami-
ist'eri itu. Masing-masing mengakui kelemahan dan kelebihannya, serta
rnenerima kenyataan kekurangan pihak lain, memaafkannya dan menyesuai-
kan diri dengan kenyataan itu. Dengan tolak-angsur dan sama-sama menjaga
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hati pihak lain terbinalah keserasian dalam keluarga.

Rumah-tangga adalah pangkalan kehidupan sehari'hari, di mana tena'

ga dan semangat dikumpulkan dalam menghadapi perjuangan hidup, tempat

istirahat dan berlindung dalam menghadapi dunia yang keras, pahit dan

sering kejam. Orang menamsilkan rumah-tangga itu sebagai mahligai. Dan

mahligai ini akan menjadi neraka, manakala keserasian tidak terbina cli dalam'

nya.
Apabila hubungan suami-isteri menjadi tegang, maka perselisihan

dan perbenturan mudah dan sering tedadi. Suasana damai dan sentos4

lenyap. Rumah.tangga itu menjadi panas, serasa dibakar oleh api neraka

dunia. Maka kemampuannya untuk jadi pangkalan kehidupan sehari-hari

sirna. Dalam keadaan begini, manakala suami isteri tetap mempertahankan

ikatannya, mudharatlah yang jadi bagiannya masing-masing. Manfaat yang

dijanjikan oleh perkawinan tidak terjangkau lagi. Yang tidak'tidak akan

tedadi, sampai kepada pembunuhan.
Islam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, prinsip kebebasan

individu. Apabila keadaan rumah-tangga itu tidak tertahankan lagi, baik

oleh kedua pihak atau oleh satu pihak, Islam membukakan pintu

kebebasan bagi mereka yang terikat oleh perkawinan itu. Ketika itu ikatan

perkarvinan diputus, sehingga berakhirlah status priya sebagai suami dan

wanita sebagai isteri. Rumah-tangga mereka bubar. Dalam keadaan yang tidak

tertahankan itu, lslam tidak memaksa suami-isteri mempertahankan ikatan

nya. Islam menolak tiap paksaan, karena ia bersifat zalim. Sedangkan untuk

menganut agama (yarg ultimate) tidak ada paksaan, apalagi dalam hal mem'

pertahankan ikatan perkawinan.

Adalah aniaya dan kejam memaksa orang hidup dalam neraka

rumah-tangga, sekalipun mempertahankan ikatan suami-isteri yang suci itu
adalah ideal. Islam tidak menghendaki sama sekali perceraian. Tetapi ajaran

Islam terpaksa membuka jalan untuk perceraian, demi keadilan, tidak aniaya,

tidak kejam, tidak memaksa. Islam mengingini perkawinan itu selama'lama-

nya. Tetapi kalau ia menjadi mudharat, boleh putuskan ikatan perkawinan.

Karena itu cerai itu dihukum halal. Tetapi cerai itu tidak ideal, ia terpaksa

diberikan. Karena itulah Rasul-Allah memperingatkan

-3ir$,',Wfiii\\ UWJ;$
Thalaq odalah sTtatu yang hatal yang amat dimurkai Allah (Riwayat Abu Daud don

Ibn Maiah)
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Karena ia dibenci Tuhan, haruslah diusahakan mencegahnya. Diga-
riskan jalan yang sukar untuk thalaq, sebaliknya jalan yang mudah untuk
kawin. Jalan untuk cerai itu adalah :

- syarat yang berbelit-belit yang mesti dilakukan sebelum dapat memutus-
kan perkawinan

- kerabat kedua belah pihak harus ikut menyaksikan

- harus dibentuk panitia penyelesai, dilakukan pertimbangan-pertimbangan
yang masak, moga-moga hubungan yang retak dapat diutuhkan kembali.

Apablla usaha-usaha damai gagal, barulah talak dapat diputuskan, dengan
catatan, bahwa putusan itu dimurkai Allah.

Setelah seorang isteri diceraikan oleh suaminya, berlakulah padanya
idah ('iddah), yakni tenggang wakttr atau masa menunggu. Pada saat dicerai-
kan, bekas isteri itu sudah menjadi orang asing (ajnabiah) bagi bekas suami-
nya. Namun demikian cerai itu baru benar positif dan benar, apabila masa
menunggu itu berlalu.

Untuk apa idah itu?

- Kesempatan terakhir untuk mengembalikan perdamaian antara suami-
isteri

- Untuk menentukan apakah ketika cerai itu rahim si isteri telah berisi
atau belum. Andaikata berisi, perceraian positif berlangsung juga, ter-
bentuklah siapa ayah anak yang akan lahir itu.

- Kalau idah disebabkan kematian suami, masa menunggu itu merupakan
pernyataan tanda berduka.

Sebagai kesempatan terakhir untuk perdamaian, masa tunggu itu
dapat dimanfaatkan untuk :

1. Kesempatan untuk introspeksi (menyadari) diri masing-masing pihak,
dan berpikir dan mempertimbangkan dengan teliti, sebelum cerai positif

2. Masa yang baik bagi pihak ketiga untuk mengusahakan ruju'

3. Kalau ruju' sudah dipastikan tidak mungkin, masa itu dipergunakan
untuk penyelesaian dan persiapan segala sesuatu menghadapi cerai
positif

4. Masa persiapan hidup baru, baik ruju' dapat diusahakan atau tidak.

Idah adalah syari'at yang wajib hukumnya. Fiqih memperinci ber-
lakunya idah itu antara lain sebagai berikut :
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- lsteri yang dinikahi, tapi sebelunr dicampuri dicerai, tak berlaku wajib
idah baginya.

Isteri yang dicerai ketika hanril, hitungan masa tunggunya sarnpai ia mela-
hirkan anak, baik ia dicerai atau ditinggalkan oleh suaminya karerla rne-
ninggal

- Isteri yang dicerai karena kematian suarninya, sedangkan ia tidak hanril,
hitungan idahnya 4 bulan Kamariah (lslam) dan l0 hari

- lsteri yang dicerai tidak hamil dan clalam usia haid, iclahnya 3 kali suci.

- Isteri yang masih dalam keadaan belum haid, atau isteri yang sudalr putus
haidnya karena sudah sampai kepada perkembangan jasrlaniah tidak me-
lahirkan, idahnya 3 bulan Kamariah.

Orang Barat dan orang-orang Indonesia yang berpandangan rloderen
(baca: Barat) menganggap hukum cerai yang diajarkan Islam sebagai suatu
peraturan yang rendah. Hukum ini diejek, kadang-kadang dihina. Kenapa?
Bagi orang-orang Barat cerai itu tidak sesuai dengan hukum agama mereka
(Nasrani). Memang agama Nasrani meniadakan hukum cerai. Peraturan ini
bukan berasal dari aganra Nasrani, tapi dari kebudayaan Romawi, yang di-
ambil alih dan dijadikan hukum agama. Bagi oang-orang Indonesia tertentu,
cerai dipandangnya tidak moderen.

Perkawinan tanpa kemungkinan cerai sebagai peraturan agama Nas-
rani, tentu kita hormati, karena disangkutkan dengan kepercayaan. Tetapi
sikap hormat itu tidak perlu menghalangi kita untuk nrernbahas akibat-akibat
ditutupnya kemungkinan cerai itu.

Telah disinggung di atas, perkawinan menghimpun priya dan wanita
yang berbeda pembawaan dan pendidikannya masing-masing, berbeda penga-
laman dan lingkungan, yang membawa kepada perbedaan pembentukan
kepribadian. Kepribadian yang berbeda membentuk cara berpikir dan cara
merasa yang berbeda, selanjutnya kemauan yang berbeda. Inilah yang
menghambat rumah tangga yang ideal, penuh dengan keserasian, tanpa
konflik, yang ada hanya cinta dan kasih-sayang. Bahwa rumah-tangga yang
ideal demikian tidak ada dan tidak akan ada, rnenurut penelitian yang dila-
kukan oleh ahli-ahli nasehat perkawinan, terutama Amerika Serikat.

Dapat disimpulkan konflik kecil-kecil selalu ada dalam tiap rumah-
tangga, yanglazim dihabisi dengan tolak-angsur. Tetapi ada kalanya konflik-
konflik itu membesar, sedangkan masing-masing pihak tidak bersedia tolak-
angsur. Apa jadinya. Rumah-tangga itu menjadi neraka dunia bagi suami-
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isteri. Nah, cerai merupakan pintu keluar dari neraka demikian'

Dengan tidak adanya peraturan cerai dalam masyarakat Barat yang

Nasrani itu, banyak rumah-tangga yang menjadi tempat siksaan dan pende'

ritaan suami isteri. Maka banyak suami yang mencari pelarian dari keadaan

demikian kepada wanita lain yang bukan Isterinya. Demikian pula banyak

isteri yang mencari hiburan dari penderitaan dan siksaan rumah tangganya,

kepada priya yalg bukan suaminya. Bukan suami dan isteri saja yang men'

deiita karena tid;k adanya pintu darurat perkawinan, lebih-lebih anak-

anak mereka.
Dengan pembahasan rumah-rumah-tangga yang gagal di Barat (yang

disebut broken home), baru dapat diakui kebijaksanaan hukum cerai Islam.

Setelah kita membahas makna, maksud-tujuan cerai dan idah yang

berkait dengan cerai, sesudah itu memperbandingkan hukum cerai dengan

perkawinan tanpa kemungkinan cerai, sampailah kita memperdalam penger-

tian kita tentang cerai menurut hukum Islam dengan membahas berbagai

bentuknya.

20 BENTUK-BENTUK PERCERAIAN

Bacalah dalam LAMPIRAN, LIIIP Fasol 10, 11, 12, 28, 29, 34,

35, 37, 38, 39, 40, 41.

Agama-agama dan adat'adat yang membolehkan cerai lazimnya

menentukan p.rulrrun sederhana dan prosedur yang tidak berbelit'belit.

Hal ini berbeda dengan aiarun Islam. Peraturan dan prosedur yang tidak

mudah itu dapat kita pahami dengan berlatar-belakangkan makna, maksud

ilan tujuan perkawinan. Perceraian dalam ajaran [slam dipersukar. Bahwa

dalam pratctet umat lslam banyak yang mempermudah perceraian, adalah

hal itu menunjukkan ajaran tentang perkawinan kurang diamalkan oleh

umat.
Dipandang dari alasannya, ada 2 bentuk perceraian :

1. perceraian karena meninggal

2. perceruian semasa hiduP

Ikatan perkawinan berlangsung selama hayat, kalau ia tidak diputuskan

suatu t<etita. Apabila suami, atau isteri meninggal, dengan sendirinya (oto

matis) terjadi perceraian. Mengingat hakikat, makna, maksud dan tujuan
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perkawinan, maka yang kawin itu orang hidup dan perkawinan berlangsung

selama ada hidup. Orang yang mati tidak mungkin dikawinkan dan juga

tidak mungkin berlangsung kehidupan perkawinan padanya. Karena itu secara

praktis ditentukan, dengan meninggalnya suami atau isteri, putuslah per'

kawinannya.
Perceraian semasa hidup terbagi tiga : thalaq, li'an dan pasakh.

Thalaq adalah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami ke-

pada isterinya. Thalaq terbagi pula dalam 3 bentuk :

1. Khulu', bentuk perceraian dengan penebusan (maskawin) oleh isteri

kepada suami. Inisiatif cerai atau yang minta cerai adalah isteri. Keinginan

isteri itu disetujui oleh suami. Dengan persetujuan itu si suami menjatuhkan

thalaqnya. Alasan cerai itu terkandung dalam Q.S. 2:229) :

W ;q**i,\ ;; Yt2S'St' &$fU''"i PU
(rrq -'o;;.tl ; - +{eii\ W.

o ./ )o.;\l(')\v tc/

Jika kamu takut ketluanya tak akan melaksanakan peraturan Allah dalam pergaulan

suami-isteri, keduanya tak bersalah tentong harta penebusan cerai yong dibeikan
isteri .....

Ada Hadis yang jadi dasar khulu' :

Kato lbnu Abbas : Jamilah, isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasul'Allah dan

berkata : "suamiku Tsabit tidak oda celanyo; baik tentang agamttnya atau budinya,

tetapi aku tak senang lagi kepadanya dan aku takut akon kaftr dalam Islam". Karena

itu Rasul-Altah berkata : "Engkau boleh bercerai, tetapi engkau sudi mengembalikan

kebunnya?" Jawabnya : "Sudi Rasul-Allah". Kemudian Rarul-Allah berkata kepada

Tsabit, terimalah kebunmu kembali dan thalaq satulah lamilah itu!"

2. lla'. Ila' adalah sumpah suami, bahwa ia tidak akan campur dengan
isterinya. Lamanya mungkin 

-ditentukannya, 
mungkin pula tidak. Menurut

fiqih, apabila masa persumpahan itu sudah sampai 4 bulan, berlakulah per-

ceiaian.^ Dan kalau si suami kembali kepada isterinya ia harus rnembayar
keparat sumpah :

- menjamu l0 orang fakir miskin

- memberi pakaian 10 orang fakir miskin.

Dasar ila' ini ditemukan dalam Q.S. 2:225 :
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)LA):,i;4jb,W'i]rtfi$
(r r r - L;rtrl . (5fi;At'ry';,V't\j

Tcrha<lap yang hersumpah takkan ntendekati isterinya diberi janji empat bulan. Bila
mcrcka kcmbali kcpada isterint,o, serungguhnya Allah adalah pengampun dan penya-
vatlg.

3. Hakamain. Perceraian mclalui prosedur Hakamain, karena perben-
turan berat (syiqaq) antara suami dan isteri. Suami dan isteri masing-masing
nrcnunjuk seseorang yang disukainya untuk menyelesaikan perbenturan itu,
atau hakirn (penrerintah) menunjuk dua orang anggota pendamai. Suami dan

isteri memberikan persetujuan penuh kepada anggota-anggota pendamai itu
dart nrenratuhi putusan yang mereka ambil. Hakarnain (kedua hakam) itu
boleh nlenrutuskan perpisahan antara suami-isteri, tanpa suami menjatuhkan
thalaq.

Li'an atau mengutuk adalah juga bentuk perceraian. Ada suami
rrrisalnya nrcnudul-t isterinya melakukan zina, atau tak mau rnengakui anak
yang dikartdung isterinya. Bagi istcri hal itu merupakan dakwaan berat.
Kalau si isteri menolak tuduhan itu, suami wajib rnengcnrukakan 4 orang
saksi laki-iaki, yang betul-betul melihat kejadian itu. Kalau suami tak dapat
nrengemukakan bukti, dan isteri tetap menuntut, suami boleh meli'an
(untuk melepaskannya dari tuduhan penghinaan). Istcri boleh pula meli'an
trntuk menrbuktikan kebenarannya. Untuk li'an, suami mengucapkan :

"Kirtuk Allah dan la'natNya jatuh atas diriku, jika tuduhanku dusta ter-
hadap (nama) isteriku". Isteri dapat pula menjawab dengan li'an : "Demi
Allah (diucapkan 4X). Demi Allah, jika tuduhan suamiku benar, Allah akan
menjatuhkan la'natNya atas diriku".

Perceraian itu terjadi ketika suami selesai mengucapkart li'annya.
Tujuan li'an si isteri, untuk memelihara kehormatan dirinya dan untuk me-

lepaskannya dari hukum perzinaan. Perceraian yang disebabkan li'an ini
tak dapat dicabut kembali. Apabila si isteri menolak li'an (tidak mau me-

ngucapkannya), berarti ia mengakui kesalahannya, dan tentu dia dihukum.
Kalau tuduhan suami memang benar, perceraian yang disebabkan li'an
suami tidak mungkin dicabut, karena si isteri berkhianat, menodai kesucian
ikatan perkawinan, sehingga putuslah ia. Kalau tuduhan suami tidak benar,
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si isteri merasa terltitta, percaya-mempercayai antara suami-istcri ternyata
telah lenyap, hubtutgatr batin terputus, keserasian rumah-tangga hancur.
Karena ittr perceraian tidak dapat dicabut kernbali.

Pasakh, Pasakh ialah bentuk pcrceraian yang diputuskan oleh
hakim (dalanr masyarakat kita olch Peradilan Agarna), karena isteri rnernaju-
kan keberatan-keberatan tentang suarninya kepada hakirn. Putusan hakim
itu berarti pembatalan nikah. Pasakh merupakan irnbangan dari thalaq.
Thalaq berada di tangan atau hak suami, sedangkan pasakh di tangan
atau hak isteri. Thalaq berimbang dengan pasakh, sebagaimana monogami
berimbang dengan poligami.

Baik suami, ataupun isteri mempunyai hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya masing-masing. Selama masing-masing tahu hak-kewajiban dan
melaksanakannya, kehidupan rumah-tangga berjalan wajar. Ketika si isteri
setia menjalankan kewajibannya, tapi tidak memperoleh hak-haknya, yang
bermakna si suami tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, berlakulah
ketak-adilan terhadap si isteri. Apalagi kalau si suami bertindak di luar
batas, berlangsunglah kezaliman terhaclan si isteri. Ketika itulah syari'at
Islam membuka jalan keluar bagi si isteri dari kesukaran, kepahitan dan
penderitaan hidup sebagai isteri dengan hukum pasakh. Selain alasan-alasan
tersebut fiqih menyebutkan alasan-alasan lain untuk kemungkinan pasakh
antara lain :

-- suami tidak sanggup memberikan belanja yang minimal, pakaian yang
minimal, perumahan yang minirnal kepada isterinya.

- suami murtad

isteri masuk Islarn

- isteri ditipu oleh suami.

Adapun syarat menjatuhkan talak, haruslah suami itu mukallaf
(clewasa), waras, tidak dipaksa, masih memiliki hak menalak.

Talak dapat dipandang dari segi pendidikan atau hukuman untuk
menginsyafkan isteri. Setelah talak terluang waktu untuk merenungi per-
kawinan yang sudah putus itu oleh bekas suami dan isteri itu. Introspeksi
yang dilakukan oleh bekas isteri dengan tenaga dan otak yang dingin me-
rntrngkinkan timbulnya kesadaran akan kekeliruan yang sudah-sudah. Apabila
kedtta belah pihak telah sama-sama sadar akan kekeliruan-kekeliruan yang
dibikin oleh masing-masing yang membawa kepada perceraian, terbuka
jalan ttrttttk memulai lagi kehidupan suami-isteri. Jalan itulah disediakan

103



oleh syari'at dengan flju', yakni kembali mengikat tali perkawinan' Dipan'

dan dari segi ruju' ada tiga jenis talak :

1. Thalaq raj'i. Suami boleh ruju' tanpa nikah baru asal isteri masih

dalam idah. Thdaq ini berlaku Pada :

- cerai dengan thalaq satu'atau dua tanpa 'iwadh (ganti rugi) yang tetah

disetubuh

- cerai yang dijatuhkan oleh hakim karena ila'

- ceruiyang diputuskan oleh panitia perdamaian karena perbenturan berat'

2.Thalaqbainsugra.Perceraiantakbolehdiruju,diwaktuidah,
melainkan boleh nikah Iungrrng dengan aqad baru setelah idah' Thalaq ini

berlaku pada :

- cerai karena pasakh oleh hakim (Peradilan Agama)

- cerai sesudah kawin tapi belum campur

- cerai dengan thalaq Pakai 'iwadh

- cerai sebelum campur.

3.Thalaqbainkubra.Ceraibesaryangberlakupada:

- cerai karena li'an. Suami tak boleh kawin lagi dengan isteri yang dili'an

untuk selamaJamanYa.

- cerai karena thalaq tiga. suami baru boleh kawin lagi dengan bekas isteri-

nya, apabila yang-beLkangan ini telah kawin dengan suami kedua, cam-

pu,.dengandia,berceraidengandiadanhabisidahnya.

Pembahasan tentang macam-macam bentuk talak (selain thalaq ka'

rena li'an) dapat disimpulkun, buh*u ia tidak berarti pemutusan perkawinan

untuk selamaJam anya-. Talak merupakan pintu darurat untuk keluar dari

perkawinan, munukula meneruskan- perkawinan itu akan menimbulkan

bencana dan akibat-akibat buruk yang akan diderita oleh kedua belah atau

salah satu pihak. Ketika bencana itu dapat dihindari atau dicegah, syari'at

membuka pintu untuk masuk kembali ke dalam perkawinan. Inilah yang

diistilahkan ruju'.
Suami memiliki dan berhak

kesempurnaan ruju' dan hiduP rukun

Kebanyakan ulama fiqih mewajibkan
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ruju' kepada bekas isterinya' Untuk

kembali, diperlukan ridha bekas isteri'

2 syarut dalam ruju' :



1. Harus dengan ucapan (qaul) : "Aku kembalikan isteriku kepadaku",
,,Raja,tu zar4iti ilaia'i. Atau : "Aku kembalikan isteriku kepada perkawin-

aRku", "Radadtu zauiati ila nikahi"'

2. Ruju' itu (rcapan itu) hendaklah disaksikan'

Demikianlah proses perkawinan sepanjang syari'at. suatu ketika

seorang priya dan seorang wanita nikah, mengikat tali perkawinan menjadi

suami-isteri. Syarat dan prosedur nikah dipermudah oleh ajaran Islam'

Dkehendaki oleh lslam, agar nikah itu untuk selama-lamanya, y4kni selama

hayat dikandung badan. Tetapi apabila pada suatu ketika perkawinan itu

tiiak mungkin diteruskan (kalau dipertahankan akan menimbulkan azab

Sengsara, penderitaan atau bahaya), syari'at membuka pintu darurat, yakni

cerai. Bermacam-macam bentuk cerai, yang utamanya ialah talak' Apabila

keadaan darurat sudah dapat dihindari, syari'at menyediakan pintu masuk

kembali ke dalam rumah-tangga 1 :rkawinan dengan ruju'. Maka nikah,

talak dan ruju' (terkenal dengan kependekan NTR) merupakan 3 peristiwa

yang membentuk proses yang saling hubung dalam kehidupan perkawinan.

cerai aoatatr masalah yang selalu dihadapi secara potensiil oleh

perkawinan. Itu adalah masalah utama, disamping banyak masalah lain'

bdu,n kurun kini ada masalah-masalah baru yang dihadapi oleh perkawinan'

Marilah kita pilih tiga masalah yang dianggap cukup penting.
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VIII MASALAH KURUN KINI
2I CINTA SEBELUM ATAU SESUDATI KAWIN ?

Bacaloh dalam LAMPIRAN, UUP Fosal 6

Salah satu syarat untuk rrengujudkan keserasian rumah-tangga dan
keluarga sejahtera ialah terjalinnya apa yang disebut cinta antara suami dan
isteri. Masalahnya ialah : Bilakah cinta itu ditumbuhkan? Sebelum atau
sesudah kawin?

Jawaban pertanyaan itu berbeda antara angkatan tua dan angkatan
muda, dan antara orang desa dan orang kota. Angkatan tua dan orang desa
menjawab : Cinta itu ditumbuhkan sesudah kawin. Sedangkan angkatan
muda (yung bersekolah) dan orang kota menjawab kebalikannya : Sebelum
kawinlah cinta itu harus ditumbuhkan.

Jawaban-jawaban itu bertentangan antara yang satu denganyang
lain. Manakah yang benar?

Masing-masing dapat benar atau salah, bergantung pada hujah dan
kenyataan sosial yang dijadikan dasar jawaban. Hujah dan kenyataan sosial
itu ialah : pergaulan bebas atau pergaulan terbatas antara pemuda dan
pemudi.

Apabila masyarakat beradatkar pergaulan terbatas (seperti umum-
nya adat daerah-daerah kita), yang benar adalah kawin dahulu, baru sesudah
itu ditumbuhkan cinta. Manakala dalam masyarakat berlangsung pergaulan be-
bas (terkenal di kurun Hindia Belanda dengan sebutan : vrije omgang) antara
pemuda dan pemudi, jawaban yang benar ialah : ditumbuhkan cinta terlebih
dahulu, sesudah itu baru kawin.

Adat pergaulan terbatas rnenggariskan : pemuda bergaul dengan
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pemuda, dan pemudi bergaul dengan pemudi. Ia melarang campuran per-

gaulan antara pemuda dan pemudi. Larangan itu didukuni oleh sanksi2e),

yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, terhadap pelanggaran kaidah adat

tersebut. Apabila seorang bujang bertandang ke rumah seorang gadis, pemu-

da-pemuda kampung mengamati dan mengintai bujang itu dengan sikap

permusuhan. Apalagi kalau ia berani berjalan-;alan dengan gadis itu, alamat

kepalanya akan bengkak-bengkak.
Karena tidak ada kontak antara pemuda dan pemudi, maka hati

masing-masing masih polos sampai ia kawin. Belum ada ikatan kasih antara

priya dan wanita yang masih belum kawin itu.
Karena itu mungkinlah orangtua atau kerabatnya mencarikan

jodohnya tanpa mengikut sertakan yang berkepentingan atau menanyakan

persetujuannya. Pemudi yang manapun dicarikan untuk jodoh si pemuda,

bagi si pemuda sama saja. Demikian pula pemuda yang manapun diuntuk-

kan bagi si pemudi, adalah bagi si pemudi itu sama saja. Ia tidak melakukan

pilihan. Kenapa? Kesempatan itu tidak diberi peluang oleh adat pergaulan

terbatas.
Dalam masyarakat pergaulan bebas, berlangsung pergaulan campur-

an antara pemuda dan pemudi. Adalah fitrah laki-laki untuk tertarik kepada

perempuan, dan perempuan kepada laki-laki. Fitrah itu menggerakkan si

pemuda dan si pemudi mencari pasangannya masing-masing. Mencari dan

pemilihan pasangan itu berlangsung dalam pergaulan bebas. Dalam proses

pergaulan antara pasangan-pasangan itu, mereka merasa tumbuhnya cinta

antara yang seorang dengan yang lain. Cinta itulah yang membawa mereka

kepada perkawinan.
Apabila dalam masyarakat pergaulan bebas cinta itu berujung

dengan perkawinan, adalah dalam masyarakat pergaulan terbatas perkawinan

yang diikat tanpa mempersoalkan cinta, merupakan pangkal jalan dalam

menumbuhkan cinta.
Orang-orang tua kita sekarang, terutama yang tidak bersekolah

menengah atau tinggi ketika mudanya, umumnya terdidik dalam pergaulan

terbatas. Dan desa-desa kita sampai sekarang umumnya masih kuat berpe-

gangan pada adat pergaulan terbatas.
Tidaklah heran, kalau orang-orangtua kita itu masih berpandangan,

bahwa cinta itu datangnya sesudah kawin, sepertl apa yang telah mereka

alami sendiri. Demikian pulalah pandangan orang-orang desa. Akibatnya
dalam perjodohan anaknya, merekalah yang memilih dan menentukan siapa

yang akan menjadi menantunya, tanpa membawa ikut serta anaknya dalam

29) SANKSI : ancaman hukum kalau dilanggar'
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pemilihan' Demikianlah pula perjodohan yang berlangsung di rtesa.rlcsaumumnya.
Masyarakat kita, yang dahurunya rata-rata bepergauran terbatas,selama kurun penjajahan Beranda banyak menJapat pengaruh dari kebuda-yaan Barat' Dalam bahasa ilmu disebui : kebuduyuun Indonesia berakulturasi

dengan kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat iiulah yang memasukkan sis_tem pergaulan bebas ke dalam masyarakat Indonesia, terutama melaluisekolah'sekolah. I)engan campuran murid' laki-laki dan perem;;;, dalamkelas (terkenal dengan istilah co-educatie), ditumbuhkanlah pada merekakebiasaan pergaulan bebas.
Sekolah-sekolair Belanda didirikan di kota-kota. Kota-kota itu di-tumbuhkan oleh kebudayaan Barat. semenjak Revolusi Industri di Inggerisdi ujung abad ke'XVIII (l 7g9) adaruh prrtumbuhan kota-kota di seluruhdunia menurut pola kebudayaan Barat. Demikian pula kota-kota di HindiaBelanda. Pemuda-pemuda yang dipersiapkan untuk pergaulan bebas disekolah'sekolah Belanda, memperolrh krrrrnpatan untuk mempraktekkannya

dengan penuh dalam -uryurukut kota yang bepergauran bebas.
sistem sekorah umum semenjak kurun Flindia Beranda, melaluikurun Jepang sampai kurun Republii ini tetap. sama, yakni campuranmurid'murid laki'laki dan perempuan. Demikian pura kota-kota sampaisekarang tetap berpolakan kebudayaan Barat d";g;; :,r;;";ergaulan

bebasnya. Tidak 
-heranlah, 

kalau pemuda-pemuda kita dan orang-orang kotasekarang berpandangan pergaulan b_ebas. pandangan itu membawa kepadasikap : cinta dahulu, baru kawin. Hal ini berartiir^ngmemilih dan memu-'tuskan jodoh adalah si pemuda dan si pemudi (rulon-ruumi dan isteri) itusendiri, karena merekalah yang tahu siapa tambatan hatinya.
Akibatnya, sikap pemuda dan pemudi itu bertumbuk dengan sikaporangtua mereka, yang berpegang pada adat perjodohan, bahwa iung -.-milih dan menentukannya adalah orangtua atau kerabat si pemuda dan sipemudi' Dan adat ini berdasarkan sistem pergaulan terbatas. Inilah sumberkrisis perjodohan dan perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat kita.Maka kita dengarlah diaiog 

-antara"*ir.u,un 
muda dan angkatantua sebagai berikut :

Ang. Muda : Kami- sebagai o.rang-orang moderen, mau kawin dengan orang
yang kami cintai. cinta dahulu, baru kawin. Kamilah iang akan
kawin-, bukan orangtua atau kerabat kami. Karena itu kamilah
yang berhak sekalian berkewajiban memilih dan menentukan' jodoh kami.

108



Ang. Tua : Kamilah yang lebih dahulu merasakan asinnya garum dari ka-

lian. Berdasarkan pengalaman kami, kamilah yang lebih tahu

siapa jodoh kamu yang cocok. Betapa banyak di antara kalian

yang katanya kawin dengan cinta, tapi rumah tangganya beran-

takan juga dan bercerai juga. Lihat aku dengan ibumu. Kami

kawin tidak didahului oleh cinta-cintaan. Yang menentukan

jodoh orangtua kami masing-masing. Kamu lihat, kami ber'

bahagia. Karena itu lahirlah kamu'

Dalam dialog itu masing-masing sesungguhnya ada segi kebenarannya. Ang-

katan muda karena kebebasan pergaulannya membawa sikap : cinta dahulu,

baru kawin dan mereka menuntut hak memilih dan memutuskan sendiri jo-

dohnya. Si algkatan tua juga benar. Mereka dididik dalam pergaulan ter'

batas. Karena itu ingin menerapkan kaidah-kaidah adat pergaulan terbatas

itu. Di samping itu memang merupakan kenyataan, banyak, dari mereka

yang menyatakan kawin karena cinta-cintaan, bercerai juga akhirnya. Kena-

pa demikian?
pergaulan bebas masih belum pakaian kita sepenuhnya. Karena itu

dalam pergaulan itu banyak bikin-bikinan dilakukan. Masing-masing pihak

memamerkan segi-segi baik sifatnya saja (kadang-kadang membikin-bikin

sifat-sifat baik, yung sesungguhnya bukan sifatnya), dan menutup-nutup sifat'

sifat yang buruknya. Maksudnya supaya yang dipergauli tertarik kepada di-

rinya. Setelah kawin, sifat-sifat buruk itu terbuka, karena dirasa tak perlu

lagi menutup nutupnya. "Bukankah yang diincer itu telah milikku?". Maka

sifat masing-masing pihak yang tadinya diperhitungkan cocok, ternyata tidak

cocok. Terjadilah Perbenturan.
Maka masalah yang banyak dihadapi orangtua kini ialah : Mereka

membiarkan anak-anaknya bergaul bebas, tapi ketika hendak dikawinkan

mereka mengenakan kaidah-kaidah adat pergaulan terbatas. Eksesnya : kawin

paksa. Kalau dibiarkan anak-anak itu memilih dan memutuskan jodohnya

sendiri, hal itu bertentangan dengan adat yang mereka hayati. Di samping

itu anak-anak itu mudah salah pilih.
Apa jalan keluar?

Kalau orangtua menghendaki supaya perjodohan anaknya nanti

dilangsungkan menurut kaidah-kaidah adat pergaulan terbatas, batasilah per-

gaulan si anak dari sekarang. Tetapi adalah sukar membatasi pergaulannya

d.t.* lingkungan masyarakat yang bepergaulan bebas. Pergaulan itu telah

merupakan kenyataan sosial, kita senangi atau tidak'

Agaknya kebijaksanaan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut.
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Pergaulan bebas dalam masyarakat kita, kilt st.rr;rnp,r rrnu ilrl;r1,, t;rk tlapat
diingkari. Karena itu kita beri pergaularr beb:rs kc;xrrl;r iu;rk ,rrr;rk kita,
tapi kita tuntun dengan mengendalikan pergaullnnyn. Nnrrrlhirrrl;rlr 1ri per-
gaulan bebas terbatas. Dan dalam perjodohan lrarirs rtll sllrrrli lrr.rrllcr.tiandan kerjasama antara orangtua dan anak. Kalau orangtua ylnl{ nrcrrrrlrlr siapa
yang akan menjadi jodoh anaknya, seyogyanya sebelum nrongik:rt pcrj.tlplran
itu harus ada persetujuan penuh dari si anak. Sebaliknya kalau si'1rr;rk y11g
memilih siapa yang akan jodohnya, seyogyanyalah pula sebelurp prcrrgikat
perjodohan itu harus ada persetujuan penuh dari orangtuanya. giltlarilaS
main paksa, baik oleh orangtua terhadap anaknya supaya menerima .io-doh yang mereka pilihkan, ataupun oleh anak terhadap oiangtuanya, supaya
menerima jodoh yang dipilihnya sendiri.

Itulah agaknya kebijaksanaan yang mungkin
rakat yang tengah mengalami peralihan sosial, dari
da pergaulan bebas.

ditempuh dalam masya-
pergaulan terbatas kepa-

Masalah yang lebih berat dari pada pergaulan bebas ialah sex bebas.

22 ANTARA SEX -BEBAS DAN SEX -TERKENDALI

Bacolah dalam LAM?IRAN, UUp Fasot 43, 44.

Dalam ilmu hayat manusia digolongkan kepada bangsa hewan.
Tetapi ditekankan beda-hakikinya dari pada hewan, yakni aqalnya. Manusia
beraqal, hewan tidak. Aqal adalah jalinan budi dan hati. Ia memberikan
kesadaran bagi manusia akan perbedaan ruang dan waktu, sekalian memberi
kemampuan mengatasi keduanya itu. Pengalaman dibentuk oleh aqal men-
jadi pengetahuan. Pengetahuan tentang masaJalu disusunnya rnenjadi sejarah,
tentang masa-kini disebutnya realitas, tentang masa-datang diisiilahkannya
dengan rencana. Rencana mengandung cita-cita. Jalinan pengalaman, realitas
dan cita-cita membentuk a d a t . Selanjutnya adat rnembentuk kebuda-
yaan.

Kepada aqal itu Khaliq menurunkan n a q a I sebagai pemberi petun-
juk kepada jalan lurus, pemberi ingat dari pada kesesatan, pemberi pengetahrr-
an yang di luar kemampuan aqal untuk membentuknya. Naqal itu menrbcrr-
tuk agama samawi atau agama langit.

Aqal dengan adatnya, naqal dengan agamanya membentuk lerrr51g1
perkawinan. Dalam dunia hewan (yang tidai beraqal dan beragarlu) trrllk
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ada lembaga itu. Berlakulah promiskwiti clalam kehidupan binatang.
Promiskwiti adalah hubungan seksuil bebas. Tiap jantan boleh

bersetubuh dengan betina yang rnana saja, dan sebaliknya. Hubungan seksuil
bebas ini diistilahkan dalam bahasa Inggeris dengan "free sexual intercouse",
dipendekkan menjadi "free sex", yang dalam risalah ini diterjemahkan
dengan "sex bebas".

Saya pernah memperhatikan promiskwiti pada ayam. Kami beter-
nak ayam. Ayam itu beranak-pinak. Anak suatu ketika menjadi suami (anak
jantan suatu ketika "sex bebas" dengan induknya). Dengan demikian hasil-
nya : ayah adalah saudara (anak yang berasal dari si jantan adalah adik,
karena si aya*L dan si anak induknya sama). Saudara adalah pula suami
(saudara jantan si betina jadi suami). Cucu adalah suami (cucu jantan si

betina jadi suami). Kakek adalah suami (si jantan, ayah dari induk, jadi
suami). Kemenakan adalah suami. Paman adalah suami. Dan seterusnya,
dan seterusnya. Dengan promiskwiti ini kacau dan kusutlah ikatan dan
hubungan kekerabatan. Dan tak tentu lagi, mana yang induk, mana yang
anak, yang ayfr, suami, paman, cucu, saudara, kakek, nenek, dan lain
1ain.

Dengan aqal dan agama, mansuia meninggalkan promiskwiti dengan
sex-bebasnya dengan jalan lembaga perkawinan. Perkawinan mengendalikan
hubungan sex. Seorang priya hanya boleh melakukan hubungan sex dengan
isteri atau isteri-isternya. Seorang perempuan hanya boleh melakukan
hubungan sex dengan suami atau suami-suaminya. Terujudlah bentuk-bentuk
perkawinan monogini, monoandri, poligingi, poliandri, poligini, poliandri.
Sekalipun isteri atau .suami itu lebih dari seorang, namun hubungan sex
itu boleh digariskan, tidak liar.Ihidah-kaidah sumbang kawinmenjaga hubung-
an perkawinan (adi juga hubungan sex) menurut garis-garis yang telah
ditentukan. Dengan keteraturan hubungan kawin dan sex itu berhaklah
manusia mendakwakan dirinya lebih tinggr martabatnya dari pada hewaru

kmbaga perkawinan membentuk keluarga batih atau dalam istilah
asing famili, yaitu ayah, ibu dan anak. Keluarga batih itu merupakan
masyarakat yang terkecil. Kedudukannya dalam masyarakat sama dengan
kedudukan batu bata dalam bangunan gedung. Gedung hanya mungkin
berdiri, karena adanya batu-batu bata. Masyarakat hanya mungkin terbentuk,
karena. adanya keluarga-keluarga.

Masyarakat adalah pergaulan hidup sekelompok manusia , yang diatur
oleh kebudayaan. Pergaulan hidup itu disebut sosial. Ide-ide yang mengatur
pergaulan hidup itu dalam hubungan antara warganya (sosial), hubungan

111



dengan materi (ekonomi), hubungan dengan kekuasaan (politik), hubungan
dengan alam dan kerja (ilmu dan teknik) hubungan dengan bentuk-bentuk
yang menyenangkan atau keindahan (seni), hubungan dengan hakikat dan
nilai-nilai (filsafat), ideide itulah yang disebut kebudayaan. Individu tak akan
bisa bermasyarakat, berekonomi, berpolitik, berilmu dan berteknik, berseni
dan berfilsafat, kalau tidak dipersiapkan dengan pendidikan. Persiapan dan
pendidikan tahap pertama berlangsung dalam keluarga. Itulah yang diistilah-
kan oleh ilmu budaya dengan sosialisasi dan enkulturasi. Tanpa dipersiapkan
dalam masyarakat kecil (keluarga), orang tak akan cakap hidup dalam
masyarakat besar. Dalam dunia ilmu terkenal contoh-contoh, betapa anak-
anak yang terpisah dari orangtuanya semenjak kecil, dibesarkan oleh bina-
tang setelah besar tidak bisa hidup dalam masyarakat.

Keluarga hanya akan mantap, kalau terjalin hubungan yang stabil
dan setia antara suami-isteri-anak-anak di bawah umur. Tetapi kalau suami
"berhubungan" dengan perempuan lain, isteri "berhubungan" pula dengan
laki-laki lain, hubungan keluarga itu longgar dan rapuh dan tak setia. Akibat
yang parah diderita oleh anak-anak mereka. Keluarga adalah wadah pendi-
dikan, mempersiapkan dan menanamkan kecakapan pada anak-anak unfuk
masuk ke dalam masyarakat dengan kehidupan sosial dan kebudayaannya.

Kehidupan sosial dan kebudayaan itu hanya akan teratur kalau ia
dikendalikan oleh moral. Kehidupan sosial dan kebudayaan itu hanya akan
membuahkan adil (sejahtera) dan makmur, kalau moral yang mengendali-
kannya dibina dan dikawal oleh agama. Dan nilai-nilai moral itu hanya akan
benar, kalau ia ditentukan oleh agama-langit, agama yang diturunkan dari
langit, yaitu agama yang diwahyukan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam keluarga yang tidak mantap, pendidikan anak-anak terabai-
kan atau dilalaikan. Maka anak-anak itu memasuki masyarakat tanpa per-
siapan yang cukup, sehingga terlantarlah dan menderitalah ia dalam kehi-
dupan sosial dan kebudayaaa. Bukan saja pendidikan sosial dan kebudaya-
annya terabaikan, juga pendidikan agamanya tidak jalan. Ayah yang tidak
setia dan ibu yang tidak setia tak mampu memberikan pendidikan agama
kepada anak-anaknya.

Ikatan dan hubungan keluarga membentuk garis-garis kekerabatan.
Hubungan suami-isteri-anak berlanjut kepada kakek, nenek, kemenakan,
saudara, misan, sepupu, ipar, bisan, paman, cucu, dan lain lain. Garisgaris
kekerabatan itu menenfukan hak dan kewajiban warga kerabat, bukan saja

dalam sosial, tapi juga dalam ekonomi, warisan dan juga dalam agama.
Kaidah-kaidah hak-kewajiban dalam garis-garis kekerabatan merupakan pang-
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kal pembentukan adat. Adat adalah pola idiil kebudayaan. Ia membentuk

kebudayaan.
Demikianlah kehidupan sosial yang sejahtera, kehidupan kebuda-

yaan yang makmur, kehidupan agama yang salam dapat dipulangkan pang-

kalnya kepada lembaga perkawinan, selanjutnya kepada sex terkendali.

Apabila sex itu tidak terkendali, ia akan menjadi bebas. Dalam

masyarakat kita mulai tumbuh "image" (khayal), seolah-olah "free sex"

itu adalah pembawaan kebudayaan moderen. Tetapi kalau ia dikaji benar-

benar, ternyata bahwa ia tumbuh dalam masyarakat Barat, di mana agama

(Nasrani) sudah tidak berperanan lagi. Mari kita kaji konsekwensi sex bebas

itu.
Sex bebas berlangsung di luar perkawinan. Ia tidak mengindahkan

lembaga perkawinan. Kalau perkawinan terbentuk juga, keluarga yang di-

bentuknya tidak mantap, karena hubungan-hubungan dalamnya tidak stabil,

rapuh dan tidak setia. Semenjak kecil kepada anak-anak ditanamkan nilai-

nilai moral yang bejat. Mereka melihat, ketika ayahnya perg, lakiJaki lain

"mendatangi" ibunya. Atau ketika ibunya tidak ada di rumah, perempuan

lain "mendatangi" ayahnya. Setelah kedatangan orang-orang asing itu,
mereka perhatikan ayah dan ibunya bertengkar, paling tidak yang satu ber-

sikap dingin terhadap yang lain. Hubungan mesra antara ayah dan ibunya

tidak dirasakannya. Maka keluarga tidak jadi persiapan bagi anak-anak untuk
memasuki masyarakat, karena tidak berlangsung (atau berlangsung dengan

salah) pendidikan sosial, kebudayaan dan agama. Kelak mereka memasuki

lautan kehidupan tanpa perpegangan dan pedoman sosial, kebudayaan dan

agama. Sebagai kapal tanpa kemudi, mereka dibiarkan di laut lepas. Bagai-

mana nasib kapal itu, demikian pulalah lebih kurang nasib anak-anak itu da-

lam masyarakat.
Garis-garis kekerabatan tidak terbentuk. Hak-kewajiban warga-warga

kerabat dalam membina dan mengawal kerabat juga tidak terbentuk. Adat,

yang berfungsi mengatur masyarakat kacau. Apabila masyarakat diatur oleh

kekacauan, bermakna aqal tidak berfungsi lagi. Aqal membedakan yang baik

dari yang buruk, yang benar dari yang salah dan mengikat manusia pada

peraturan. Masyarakat manusia akan jatuh martabatnya menjadi pergaulan

hewan, di mana berlangsung promiskwiti dengan sex'bebasnya.

Dengan demikian sex bebas yang mulai tumbuh gejala-gejalanya

di Barat dalam kurun kini, akan berujung nanti pada kehancuran sosial,

kebudayaan dan agama. Manusia tidak lagi jadi hewan yang beraqal,

melainkan menjadi hewan saja. Hewan terhenti pada nafsu dan nikmat
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jasmaniah, tanpa memperhitungkan konsekwensi tindakannya itu (karena
memang tidak beraqal untuk dapat memperhitungkan). Demikian pula masa-
datang manusia yang menamakan dirinya moderen dengan "free sex"-nya
itu. Apabila ini terjadi bertemulah kita dengan peringatan-peringatan eur-
an:

t!'{JX;(;-;7;,{\-+it;S\(fr"-(t

:, \ +btk|V:\'i"1r {1,'a* si:i
(1- L ctj!,\

Sewngguhnya Kami ciptokan monusia dalam bentuk yang pating baik. Kemudian Kami
kembalikan dio ke tempat yang terendoh. Selain dari omng-orang yang bertnwn dan
melakukan perbuatan baik (yang rnempergunakan aqalnya) ..... (e.5. 95, 4,5,6.).

Apabila aqal yang membentuk kebudayaan dan yang menampung naqal,
tidak berfungsi lagi, bertemu pula kita dengan sinyalemen Qur-an :

'urr#, WfuA
'& W\:#' lrr,6l( qri\W,;#S

(\vr -c$yr1 'SiJq5t
Dan sewngguhnya Kami iadilwn isi neraka kebanyakan dari pada iin dan manusia. Me-
reka mempunyai hati, tapi tidrik dipergunakonnya untuk memahami oyat-ayat Allah,
dan rnempunyai mata, tapi tidok dipergunakannya untuk melihat tanda-tando kebewran
Allah, mempunyai telinga, topi tidok dipergunakannya untuk mendengar seruan-seruan
Allah. Mereka itu adalah sebagai h e w a n ternak, nwlah lebih sesat lagi. Mereko adalah
orang-orang yang lalai (Q.5. 7 : 179).
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kmbaga perkawinan mengajarkan sex terkendali. Promiskwiti meng-
ajarkan sex bebas. Free sex itu dalam istilah Islam adalah z i n a. Demikian
jauh jangkauan akibat sex bebas itu. Melalui kehancuran sosial, kebudayaan
dan agama, berujung dengan kejatuhan martabat manusia menjadi setingkat

.hewan. Tuhan memberikan aqal dan naqal kepada manusia. Keduanya itu
diabaikan atau dilaliikan, dengan jalan tidak difungsikannya aqal dan tidak
diterimanya naqal. Syirik tidak mengakui Allah. Maka mengabaikan Allah
adalah adik syirik. Karena itu kedudukan dosa sex bebas itu adalah sesudah
dosa syirik :

Tidok ada dosa sesudah syirik di sisi Allah yang lebih besar dari pada seorang laki.laki
meletokkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginyo (Hadis).

Demikian besar dosanya dipandang dari segi agama, demikian parah
akibatnya dipandang dari segi adat dan kebudayaan, sehingga sex bebas itu
dihukum haram oleh Allah. Bukan saja melakukannya yang dilarang,
mendekatinyapun sudah haram :

'fi*a;V r4*,.6't rLilri "tr \ \'ri fig;..>
(rr -tyt)

Dan janganlah kamu hampiri zina, sentngguhnya zina iu adalah perbuatan keji dan
jolan yang terburuk (Q.5. 17:32).

Agaknya kekeliruan dengan "image" moderen, dalam masyarakat
kita (yaitu tiap apa yang datang dari Barat yang bernilai positif atau
negatif dipandang sebagai nilai-nilai moderen), tak lama lagi penyakit Barat
yang bernama "free sex" itu akan diimpor orang pula ke negeri kita.
Ketika itu kita akan dihadapkan kepada pilihan antara sex-bebas dan sex-
terkendali.

Manakah yang akan tuan pilih?
Kalau yang pertama yang akan tuan pilih, bersiap-siaplah tuan

untuk menjatuhkan diri ketingkat ..... h e w a n. Dan kalau aqal disuruh
tetap berfungsi dan naqal tetap dipedomani, tuan tetap jadi manusia dan
mampu menjadi manusia moderen, disamping terhindar dari moderen
gadungan.

Sejarah umat manusia membuktikan, bahwa promiskwiti dengan
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sex-bebasnya bukanlah kebudayaan moderen, tapi pra-kebudayaan primitif
(bersahaja), sejuta tahun yang silam.

sex-bebas merupakan masalah yar,g dihadapi oleh lembaga perka-
winan dalam kurun kini. Ia harus dihadapi dengan serius dengan memper-
gunakan daya aqal dan agama. Apabila kita lalai, lembaga perkawinan itu
akan dihancurkannya

kmbaga perkawinan dengan hukum agamanya berwibawa pada
orang-orang yang mengamalkan agama itu. orang yang tidak mengamalkan
agama mudah saja melanggar hukum perkawinan agama. Tetapi hukum nega-
ra masih tetap berwibawa pada orang itu, selama ia diam di wilayah negara,
karena sanksinya yang nyata dan langsung. Maka hukum negara dapat me-
wibawakan hukurn perkawinan agama dalam masyarakat, kepada orang-orang
beragama. Dipandang dari segi ini masalah yang kita hadapi dalam kurun
kini ialah perkaitan antara agama - perkawinan - masyarakat - negara.

2SANTARA
AGAMA - PERKAWINAN - MASYARAKAT - NEGARA

Bacaloh dalam LAMPIRAN, UW Fasal 2,3, 16, lZ, 18, 19,20,
21, 23, 24, 25, 29, 31, 40, 47, 53, 54, 55, 59, 60,61, 63, 66.

orang-orangyangberugama Islam wajib hidup dalam syari'at Islam.
Syari'at adalah keseluruhan perintah Allah. Ia adalah jalan yang benar
sebagaimana yang diwahyukan Allah. Ilmu-pengetahuan tentang syari'at ialah
fiqih. Mujtahid menyusun peraturan pelaksanaan syari'at, memandang tin-
dakan dan perbuatan dari segi sah atau tidaknya. Terbentuklah fiqih. Tuhan
menggariskan syari'at untuk dijalani oleh manusia. Apabila jalan itu ditem-
puhnya, terujudlah kehidupan salam, mulai di dunia ini, berlanjut sampai
ke akhirat. Manakala ia menyimpang dari padanya, kecelakaan dan pende-
ritaanlah yang akan ditemukannya. Kecelakaan dan penderitaan itu secara
penuh akan dialami di akhirat, sedangkan di dunia paling tidak kecelakaan
dan pende itaan rohaniah.

Syari'at sebagai keseluruhan suruhan Allah, ditaati orang Islam kare-
na Allah semata-mata. Manakala seseorang sebagai Muslim tidak menjalan-
kannya, ia wajib bertanggung jawab kepada Allah. Sanksi terhadap penging-

llran-atau pelanggaran syari'at di dunia ialah dosa, nilai negatif yangabstrak.
Di akhirat dosa itu diujudkan dalam bentuk pembalasan.-
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Menjalankan syari'at atau tidak, mematuhinya penuh atau sebagian-
sebagian, bergantung pada tebal atau tipisnya iman atau keyakinan agama.

Agama tidak menyediakan tenaga pemaksa di dunia untuk menjalankannya.
Karena Islam mengajarkan: "Laa ikraha fi diin", Tidak ada paksaan dalam
menganut agama. Tetapi Islam memperingatkan, pertanggungan jawab ter-
hadap mengingkari, tidak menjalankan atau sebagian menjalankan syari'at,
akan diminta Tuhan di akhirat nanti. Dan pembalasan pasti akan diterima
oleh mereka yang menaati dan yang mengingkari serta yang melanggar.

Salah satu syari'at itu ialah perkawinan. Suruhan dan larangan
Tuhan tentang segala sesuatu yang menyangkut atau berkait dengan per-

kawinan dirumuskan oleh fiqih menjadi hukum perkawinan Islam. Dan
hukum perkawinan itu telah dijalankan oleh umat Islam selama 14 abad,

semenjak Nabi Muhammad menyampaikan syari'at itu kepada umat Islam.

Pemerintah Hindia Belanda memandang,Islam sebagai tenaga yang
paling militant dan paling latent menolak dan menantang penjajahan. Ber-

macam usaha dan tindakan dilakukannya untuk melemahkan Islam. Antara
lain dicegahnya dengan tidak mengakui hukum Islam yang berdiri seirdiri,
yang berwenang dan berwibawa terhadap umat Islam, disamping hukum
yang diciptakan pemerintah Hindia Belanda dan hukum adat. Ajaran Islam

baru menjadi hukum, kalau bersandar kepad hukum adat. Hukum agama

hanya mempunyai kekuatan hukum, kalau telah diterima oleh adat. Demi-
kian ketentuan penjajahan. Hukum Islam yang sempat bersandar kepada
hukum adat dikurun Hindia Belanda itu terutama ialah NTR (Nikah-Talak -

Ruju')' 
Umat Islam bersama-sama dengan orang-orang Indonesia bukan-

Islam membentuk masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia berhasil merebut
kemerdekaan, mengusir penjajahan, dan menyusun organisasi sosial dalam
dalam bentuk Negara Republik Indonesia.

Negara kita masih belum berhasil membina hukum nasional dengan
jalan memperbaharui hukum. Hukum yang berlaku masih merupakan lanjut-
an warisan hukum Hindia Belanda dengan terjemahan, perubahan, tambahan
dan karangan. Sementara itu umat Islam berlaku dan berbuat dalam rangka
NTR tetap d.alam Hukum Islam, syari'at yang berawal di kurun Nabi,
diwariskan dari generasi kepada generasi, diamalkan dalam kurun penjajahan

dan berlanjut sampai hari ini.
Pada uj un g 19 7 3 Ne gara mene tapkan berlakunya UNDANG-UNDANG

TENTANG PERKAWINAN. ULIP ini mengakui dan membenarkan berlaku-
nya Hukum Perkawinan Islam bagi umatnya. Mari kita tinjau sejurnlah pasal
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yang mengakui dan membenarkan itu :

- Pasal I : "Perkawinan ..... berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
Ketuhanan ialah sifat Tuhan (seperti kemanusiaan : sifat manusia).
Ketuhanan Yang Maha Esa ialah Sifat Tuhan Yang Maha Esa, sifat Ke-
esaan Tuhan, yang dilam peristilahan Islam disebut Tauhid. Tauhid
adalah pangkal dan ujung tiap ajaran dan amal Islam.

Pasal 2: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
ntasing-masing agamanya dan kepercayaan itu". Jadi bagi umat Islam,
dilakukan menurut hukum Islam.

Pasal 6 : Ketentuan tersebut ayat (l) sampai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- Pasal 8 : Ayat a sampai dengan f sesuai dengan pembatasan kawin
menurut hukum Islam. Ayat f mempertegas hal itu: "mempunyai hubung-
an yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin".

- Pasal 63: "(l) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang
ini ialah :

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(Z) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Umum.

Apabila UUP ini dipelajari, kesimpulan yang dapat ditarik ialah, pada
umumnya Hukum Perkawinan Islam dikukuhkan oleh UUP ini, sebagaimana
Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. Pengu-
kuhan Hukum Perkawinan Islam yang jadi jiwa atau semangat UUP itu
dengan sendirinya tentu berlanjut kepada Pengaturan Pelaksanaan, yang
dikeluarkan dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan Pelaksanaan tentu
akan batal, manakala berlawanan dengan UU-nya sendiri.

Pengukuhan syari'at Islam itu oleh UU Negara bermakna ,tercipta-

nya sanksi nyata bagi orang Islam yang mengingkari atau melanggar hukum
Islam dalam perkawinan. Tadinya sanksinya bersifat gaib, karena datang
dari agama sendiri. Tenaga pemaksa hanyalah iman, yang datang dari hati
Muslim itu sendiri. Sekarang sanksi gaib itu bertambah dengan sanksi nyata.
Apabila Muslim melanggar syari'at Islam tentang perkawinan, di akhirat-
lah ia baru dituntut. Tetapi dengan UU Negara itu, Pemerintah sendiri men-
jadi pengawal dan pengaman syari'at itu. Muslim yang melanggar syari'at
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tersebut, yang dikukuhkan oleh UU, akan dituntut Pemerintah.
Perkembangan syari'at Islam tentang perkawinan dalam masyarakat

kita dalam kurun kini sudah sampai ke dalam tahap perkaitan antara agama
perkawinan - masyarakat - negara. Agama menggariskan syari'at bagi

umatnya. Salah satu syari'at itu adalah mengenai perkawinan. Perkawinan itu
langsung mengenai masyarakat. Anggota masyarakat itu sebagian besar ada-

lah lslam, sebagian kecil bukan-Islam. Tadinya tidak ada tenaga sanksi yang
nyata dalam masyarakat terhadap pelanggaran syari'at. Dengan dibentuk-
nya UUP oleh Negara, dalam mana hukum perkawinan Islam dikukuhkan,
maka Negara mengawal dan mengamankan hukum perkawinan Islam. Si pe-
langgar berhadapan dengan Pemerintah sebagai warga negara. Sebagai Muslim
ia berhadap dengan Tuhan.

Menjelang disahkannya U[IP, timbul masalah yang rumit dan berat,
yaitu bagaimana supaya UU itu mengandung hukum perkawinan Islam di da-
lamnya. Masalah itu dengan bersusah payah dapat diselesaikan. Sekarang
rnasalah yang dihadapi ialah, bagaimana supaya hukum perkawinan Islam
itu tetap dengan utuh dikandung'oleh Pengaturan Pelaksanaan yang tengah
disiapkan.

Kalau sekarang ini hukum perkawinan Islam dikukuhkan oleh
hukum perkawinafi negara, moga-moga dalam pembinaan hukurn nasional
hukum Islam menyeluruh dikukuhkan dalam hukum Negara bagi umat Islam.
Kita doakan, agat pengalaman hukum di kurun penjajahan Hindia Belanda
tidak terulang kembali.
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan
hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang
berlaku bagi semua r wifga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (l), Pasal 20 ayat (l), pasal 27 ayat (l) dan pasal 29
Undang-undang Dasar 1945.

2- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAI\

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang
Mahaesa.

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sfr, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2). Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1). Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mem_
punyai seorang suami.

(2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak
yang bersangkutan.

122



( 1).

(2).

(1).

(2).

Pasal 4

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, seba-

gaimana tersebut dalam Pasal 3 ryat (2) Undang-undang ini,

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di

daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan dimaksud dalam ayat (l) pasal ini hanya memberikan

izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang

apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat'

disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, seba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini,

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a, adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap

isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini
tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya
tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi

pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri
nya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab

sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Penga-

dilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mem-

pelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum men-

capai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendap* izin
kedua orangfua.

(3). Dalam hal salah seorarig dari kedua orangtua telah meninggal

( 1).

(2).
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dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak-
nya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh
dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu
menyatakan kehendaknya.

(4). Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam ke-

adaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyata-
kan kehendaknya.

(5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antata orang-orang yang
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang

atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka
Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6). Ketentuan tersebut ayat (t) sampai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing'masing agamanya dan keper-

cayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah men-

capai umur 16 (enam belas) tahun.

(2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat me-

minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang di-
tunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

(3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua
orangtua tersebut dalam Pasal6 ayat (3) dan (4) Undang-undang
ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat
(2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pa-

sal6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun
ke atas;

berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping,yaitu antara

saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang

dengan saudara neneknya;

b.

124



d.

e,

berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/

bapak tiri;

berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara

susuan dan bibi/Paman susuan;

berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan

dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang ber-

laku, dilarang kawin.

Pasal 9

seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat

(2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan

yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka

tiOuii Uot"t dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan

tidak menentukan lain.

Pasal 11

(l). Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka

waktu menunggu.

(2\. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan

diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut'

Pasal

Tatz-caru Pelaksanaan
undang-undangan tersendiri.

t2

perkawinan diatur dalam peraturan per-

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi
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(1).

(2).

( 1).

(2',).

syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

pasal 14

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali,
pengampu. dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak
yang berkepentingan.

Mereka yang tersebut pada ayat Q) pasal ini berhak juga mence
gah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon
mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan per-
kawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi
calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan de
ngan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (l) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan
salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perka-
winan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya
perkawinan apabila ketenfuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (l),
Pasal'8, Pasal 9, Pasal l0 dan pasal t2 Undang-undang ini ti_
dak dipenuhi.

Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebu t pada ay at
(1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 17

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengad.ilan dalam dae-
rah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan mem-
beritahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai per-
mohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

(1).

(2).
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Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadil''

an atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Penga-

dilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangzungkan apabila pencegahan be
lum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsung-

kan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui

adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada

pencegahan perkawinan.

Pasal 21

Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap

perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini
maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak
yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat

perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari pcno
lakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan per-

mohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai

pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan
untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat kete'
rangan penolakan tersebut di atas.

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat

dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan
penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya per-

kawinan dilangsungkan.

Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang

mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang

ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud

mereka-

(1I

(2).

(3 ).

(4).

(s).
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BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d' Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang
yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut,
tetapi hanya setelah perkawinan ltu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pemba
talan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan
Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam dae
rah hukum dimana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami isteri atau
suami atau isteri.

Pasal 26

(1). Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak
berwenang, wali.nikah yang tidak syah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri
oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga
dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau
isteri.

(2). Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat
(1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan
dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan
yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya syah.

Pasal 27

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan( 1).
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(2)

( | ).

(l)

(2).

apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Scorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai
diri suami atau isteri.

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keada-

annya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup
scbagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan per,
mohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai ke-

kuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ;

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain
yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka
memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pemba-

talan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERIANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

( I ). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pen-

catat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepan-
jang pihak ketiga tersangkut.

Q). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan.

(3). Perjanjian tersebut tuulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4). Selama perkawinan berlanpung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali
bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga.
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BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI.ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga
yang rncnjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(l). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(l). Suami isteri'harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh
suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat-mengfrormati, setia dan mem-
beri bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(l). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2). Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

(t). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing'masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing.
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
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Pasal 36

( I ). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak.

(2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuh-
nya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hu-
kumnya masing-masing

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAI\ SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

l. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

( I ). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

l2l. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri
itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

(3). Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan perun-
dangan tersendiri.

Pasal 40

(l). Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2). Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (l) pasal ini diatur dalam pera-
tu ran perundangan tersendiri.

Pasal 4l

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pe-
nguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
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c.

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewa-
jiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya peng-
hidupan danlatau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasarl 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perka-
winan yang sah. 

'

Pasal 43

(1). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2'). Kedudukan anaktersebut ayat (1) di atas
an Pemerintah.

hanya mempunyai hubungan perdata

selanjutnya akan diatur dalam Peratur-

Q\.

Pasal 44

(l). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya,
bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat
daripada perzinahan tersebut.

Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan
pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KE}ryAJIBAN AI{TARA ORANGTUA DAN ANAK

Pasal 45

(1). Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2). Kewajiban orangtua yang. dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai
anak iiu kawin atau dapat terdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orangtua putus.

I
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( I ).

t2).

Pasal 46

Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua

dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

( I ).

(2).

Pasal 47.

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka

tidak dicabut dari kekuasaannya-

Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalarn dan

di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-

blrung tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur t8 (delapan belas) tahun atau

lx.lurn pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu meng-

lrcntlakinya.

Pasal 49

Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain,

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa

atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;

Ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun oranguta dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk
memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWALIAN

Pasal 50

Anak yang belum mencapai umur L8 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua,

( I ).

a.

b.

t2\.

( l).
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berada di bawah kekuasaan wali.

(2'). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(10. Wali dapat ditunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua,
sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua)
orang saksi.

(2). Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang
sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur,dan berkelakuan baik.

(3)' Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya
sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan keperc ayaan anak itu.

(4). Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaan-
nya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan
harta benda anak atau anak-anak itu.

(5). Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang perada di bawah perwali-
annya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiunnyu.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasat 4g Undang_undang ini.

pasal 53

(1). Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasat 49
Undang-undang ini.

(2). Dalam hal kekuasaao seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat 6)
pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di
bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dangan keputusan
Pengddilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.
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(l)

(l)

( I ).

( l).

BAB XII

KETENTUAN_KETENTUAN LAIN

Pertama
Bagian Kesatu

Pembuktian asal-usul anak.

Pasal 55

Asal-usul se()rang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang auten-
tik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bila akte kelahiran tersebut dalarn ayat (l) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan
dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelarh diadakan
perneriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat
kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan menge-
luarkan aktc kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan di luar Indonesia

Pasal 56

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara
Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perka-
winan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar keten-
tuan-ketentuan Undang-undang ini.

Dalam waktu I (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia,
surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perka-
winan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah
Pcrkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,
k;trc[a perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan dan salah
s;rtu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perka-
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winan campuran' dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat
pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam
Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1). Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya
perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik mau-
pun mengenai hukum perdata.

(2'). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Un-
dang-undang Perkawinan ini.

pasal 60

(l). Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-
syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagl pihak masing-
masing telah dipenuhi.

Q). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (l) telah dipenuhi
dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran,
maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing
berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat
telah dipenuhi.

(3). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu,
maka atas permintaan. yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan
dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apa-
kah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4). .Iika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan
itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5). Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuat-
an lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 

- 
(enam) bulan

sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 6l
(l). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatatan yang berwenang.
(2). Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih

dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang sural keterungu, atau kepu-
tusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang_undang
ini dihukum dengan hukuman kurungan,seramaJamanya I (satu) bulan.

(3). Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengeta-
hui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum
dengan hukuman kurungan selama-lam anya 3 (tiga) bulan Ln dihukum jabatan.
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Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59

,rvrrt (l) Undang-undang ini.

Bagian KeemPat
Pengadilan

Pasal 63

( l). Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang:undang ini ialah :

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

b. Pengadilan Umum bagi lainnYa.

( l). Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XUI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
ylng terjadi sebelum Undangundzrrg ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-

pt'rirturan lama, adalah sah.

Pasal 65

( l). Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum
lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undanfundang ini maka berlakulah

ketentuan-ketentuan berikut :

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan

anaknya.

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang

telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu ter-
jadi.

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak

perkawinannya masing-masing.

(.1). Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut
Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan

ayat (1) pasal ini.
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0).

(2).

BAB XIV

KF]TENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuirtu yang berhubungan dengan perkau,inan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan bcrlakunya Undang-undang ini keten-
tuan-ketentuan yang diatur dalarn Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetbock), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen
Indonesiers S.1933 No. 74). Peraturan Pcrkawinan Campuran (Regeling op de gernengde

Hurvelijken S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang per-

kawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undaug ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksana-

annya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan,

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
lndonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 hnuari 1974,

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK

JENDERAL TNI

INDONESIA,

ttd"

SUDHARMONO SH.

MAYOR JENDERAL TNI.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
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PENJELASAN
ATAS

I]NDANG_T]NDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR I TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM :

l. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti lndonesia adalah mutlak adanya Undang-

undung Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan mem-

berikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah

berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita'

Z. Dewasa ini berlaku berbagai hukum pr rkawinan bagi berbagai golongan warganegara

dan berbagai daerah seperti berikut

a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama

yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;

b, bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks or-

donnantie Christen Indonesia (S.1933 Nomor 74);

d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit peru-

bahan ;

e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara lndonesia keturunan

Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;

f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang

disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang:undang Hukum Perdata.

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undangundang Dasar 1945, maka

Undangundang ini di satu fihak harus dapat mewujudkan prinsipprinsip yang ter-

kandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak

harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa

ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan

ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersang

kutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsipprinsip atau uzas-azas mengenai per-

kawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuai-

kan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

Aza*azas atau prinsipprinrip yang tercantum dalam Undangundang ini adalah seba-

gai berikut :
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a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk
itu suami isteri perlu saling membantu dan ruelengkapi, agar masing-masing
dapat mengembangkan kepribadiannya membantL dan mencapai kesejahteraan
spirituil dan materiil.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila-
mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
i!u; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseoraog, misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam Surat-surat keterangan,.suatu akte resmi yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan.

c' Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh
yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizin-
kannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian per-
kawinan seorang suami dengan lebh dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehen-
daki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipe
nuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut l rinsip, bahwa calon suami.isteri itu harus telah
masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih
di bawah umur.
Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependuduk-
an. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk ka-
win, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan
batas umur yang lebih tinggi.
Berhubung dengan itu, mak4 Undang-undang ini menentukan batas umur untuk
kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, yalah 19 (sembilan belas) tahun bagi
pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal,
dan sejahtera, maka Undang'undang ini menganut pdnsip untuk mempersukar
terjadinya perceraian.
Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus
dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalatr seimbang dengan hak dan kedudukan suami
baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,
sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat d.irundingkan dan
diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5' Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku,
yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.
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Demiliian pula apabila mengenai sesuatu hal
ngan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Undang-undang ini tidak mengatur de-

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya
ialah ke-Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat
sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunypt unsur
lahir/jasmani, tetapi unsut bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Mem-

btintuk keluarga yang bahagia rapaf hubungan dengan keturunan, yang pula merupa-
kan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban
orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang
Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya
dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam
Undang-undang ini.

Pasal 3

(1). Undang-undang ini menganut azas monogami

(2). Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut
Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan
hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 dan 5

Cukup jelas.

Pasal 6

(1). Oleh karena. perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat mem-
bentuk keluarga yang kekal dan bah4gia, dan sesuai pula.dengan hak azasi manusia,

maka perkawinan hanrs disetujui oleh kedua belah pihak /ang melangtutigkan perka
winan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
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Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut
ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan de-

ngan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pa-

sal 2 ayat (l) Undang-undang ini.

(2). s/d (6) Cukup jelas.

Pasal 7

(1). Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-

batas umur untuk perkawinan,

(2). Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang menga-

tur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat
(l) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hulum Perdata dan Ordonansi

Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3). Cukup jelas.

Pasal 8 dan 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat

membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya

suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertirnbangkan dan dipikirkan masak-

masak.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-ceru berulang kali, sehing
ga suami maupun isten benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal I 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal t2 ini tidak mengurans ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahtn 1946 jo. Undang:undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13 s/d Pasal 2l

Cukup jelas.
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Pasal 22

Pcngcrtian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal,

llilarlana lr)cnurut kctentuan ltukunt agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23 s/d Pasal 28

('ukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak'lik-
talak.

Pasal 30 s/d Pasal 34

(lukup jelas,

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut

Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama,

hukum adat dan hukum-hukum lainnya

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(l). Cukup jelas.

(2). Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

a- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
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tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

di luar kemauannYa ;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mem-

bahayakan terhadap pihak yang lain ;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah-tangga'

(3). Cukup jelas.

Pasal 40 s/d Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45 s/d Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan

sebagai wali-nikah.

Pasal 50 s/d Pasal 67

Cukup jelas.
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PERATURAN PF]LAKSANAAN
UNDANG_UNDANG NO. 111974
TENTANG PERKAWIN AN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meninrbang :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nonror I Tahun 7974 tcn-
tang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerin-
tah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tcr-
sebut:

Mengingat :

l. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Ncgara

Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal t

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Iqlam dan Penga-

dilan Negeri bagi yang lainnya ;

c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat Perkawinan dan perceraian.
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BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

(1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menu-

rut agama lslam, dilax-ukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, rlan

Rujuk.

(2). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menu-

rut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pega-

wai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam

berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara

pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara

pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai

dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1). Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak-

nya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2). Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepu-

luh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu

alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orangi

tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepetcayaan, pekerjaan, tempat kediaman

calon mempelai apabila salah seorang atau kediranya pernah kawin, disebutkan juga

nama isteri atau suami terdahulu.

Pasal 6

(1). Pegawai Pencatat yang rnenerima pemberitahuan kehendak melangsungkan per-

kawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah

tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang'undang.

(2). Selain penelitlan terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat

meneliti pula:
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f.

Kutipan akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada
akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan
yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh
Kcpala Desa atau yang setingkat dengan itu;

Kcterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal
orangtua calon mempelai;

Iz.in tertulislizinPengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4)
dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya
bclum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ;

lzin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon
mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang
undang;

Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian
surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB,
apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Ber-
senjata;

Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pen-
catat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak.dapatha-
dir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada
orang lain.

Pasal 7

(1). Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam
sebuah daftu yang diperuntukkan untuk itu.

(2). Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai

dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut
dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahu-
kan kepada calon mernpelai atau kepada orangtua atau kepada wakilnya-

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halang
an perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahu-
an kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman
menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tem-
pat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumurnan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

b.

tl.

c.

h.
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a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kejadian dari calon mempelai

dan dari orangtua calon mempelai, apabila salah seorang atau kedttanya pernah ka-

win disebutkan nama isteri dan atau suami tncreka tcrdahulu.

b. llari, tanggal, jarn dan tempat perkawinan akan dilangsungkan'

I]AB III

TATACARA PERKAWINAN

Pasal l0

(t). Perkawinan dilangsungkan setelah hari kcsepuluh sejak pengumuman kehendak

perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan

Pemerintah ini.

(Z). Tatacaru perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu.

(3). Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum aga-

manya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai

Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 1 t

(l). Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Pasal l0 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perka-

winan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

(2). Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditan-

datangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri Perka-

winan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda-

tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara

resmi.

BAB IV

AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman

suami-isteri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri
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alau sualtti lerdaltulu.

b. Nanra, lgarrra/kclrercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orangtua mereka;

c. 17i11 1;gbagai dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang;

d. l)ispcnsasi ,ctrrgri dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

e. lzin l)cngadilan scbagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;

f. l)crse lujuurt sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang ;

g. lr.in tlrri Pcjabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota
Angkatrn llersenjata;

h. Pcrjan.iiln perkawinan apabila ada ;

i. Nurna, unrur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman pada saksi dan
wali nikah bagi yang beragama Islam ;

j. Nanra, urnur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila
pt'rkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal l3

(l). Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh
Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah
Kantor pencatatan Perkawinan itu berada-

(2). Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V

TATACARA PERCERAIAN

Pasal t4

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama [slam, yang akan
menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang
berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-
alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimalsud dalam Pasal 14, dan
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan
juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan de
ngan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksi-
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kan perceraian yang dimaksud dalam Pasal [4 apabila memang terdapat alasan-alasan

seperti yang dimaksud dalam Pasal l9 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpen-

dapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan

untuk hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Pasal l7

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimak-

sud dalam Pasal tr6. Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya
perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat

perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang

pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahaya'

kan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri teruymenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup nrkun'bgi dalam rumah-tangga-

Pasal 20

(1). Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Penga-

dilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(2). Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada

Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

(3). Dalam hal tergugat bertempat &ediaman di luar negeri, gugatan perceraian diaju-

kan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyafir
paikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Inde
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( I ).

( 2),

(3).

rlcsiit sclcnlpat.

Pasal 2l

Ougatan pcrceraian karena alasan tersebut dalam Pasal
kcpada Pcngadilan di tempat kediaman penggugat.

(lugltan tcrsebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah
tcrlritung sejak tergugat meninggalkan rumah.

(itrgatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau rnenunjukkan sikap
litlak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

(l). Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan
Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

(21. (lugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pcngadilan mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukum-
an penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal
19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup
menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan
yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

(1). Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau ter-
gugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan
dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

(2). Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau ter-
gugat, Pengadilan dapat :

a- Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan

anak;
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang.barang

yang menjadi hak bersama suami.isteri atau barang-barang yang menjadi hak
suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

19 huruf b, diajukan

lampau 2 (dua) tahun
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Pasal 25

('lugatan pcrceraian gugur apatrilt suanri atau istcri rncninggal sebelum adanya putusan

Pcngadilan rnengenai gugatan pcrceraian itu

Pasal 26

(l). Sctiap kaii diadakan sidang Pengadilan yang memcriksagugatan perceraian, baik

pcnggugat rnattpun tcrgugat atau kuasa tncreka akan dipanggil untuk menghadiri sidang

tcrscbtt t.

(Zl. Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita. Bagi Pengadilan Agatna

panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama'

(3). Panggilan disarnpaikan kepada pribadi yang trersangkutan. Apabila yang bersang-

kutan tidak dapat dijurnpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersama-

kan dengan ittr.

(4), panggilan sebagai dirnaksud dengan ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara

patut dan *iAun diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa nlereka selambat-

lamtratnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

(5). Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan'

Pasal 27

(1). Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2'1,

panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di

iengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass

media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

(Z\. pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media ter-

sebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan

antara pengumuman pertama dan kedua-

(3). Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud Vyat (2) dengan se

kurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4). Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2') dan

tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat,

kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (3) pangglan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
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Pasal 29

6). l,t.rlcriksuun gugatan perceraian dilakukan oleh Hakirn selanrbatlambatnya 30

(lig,rr pulrrlr ) lruri sctclah ditcrimanya berkas/surat gugatan perceraian.

(2). l);rlarrr llcnctapkan u,aktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian

pcrlrr tlipcrlurtikan tcnggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut

olt'lr pt'rt1';lttgul ntaupun tcrgugat atau kuasa mereka.

(3). Agrabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3),

sirllnll pcrpcriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekttranEkurangnya 6 (enam) bulan

tcrlr i t rr rrg scjak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Fengadilan.

Pasal 30

lracla sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau

rucwakilkan kcpada kuasanYa.

Pas.rl 31

6). Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak'

(Z). Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada

setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat dilakukan gugatan perceraian baru ber-

dasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui

oleh penggp gat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gUgatan perceraian dilakukan

dalam sidang tertutuP.

Pasal 34

(1). Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka-

(2). Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak

saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat,

kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan

Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
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Pasal 35

(1). Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim-
kan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 fi) yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetaplyang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke-
pada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar
putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
(2). Apabila perceraian dilakukan pada daaerah hukum yang berada dengan daerah
hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan
putusan dimaksud ayat (l) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah di-
kukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perka-
winan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir
dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri,
salinan itu disampaikan kepada Pegawai pencatat di Jakarta.

(3). Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (l) menjadi tanggung-
jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian
bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

(l). Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian
diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

(2). Pengukuhan dimaksud ayat (l) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata
"dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap
dinas pada putusan tersebut.

(3). Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima
putusan dari Pengadilan Agama" menyampaikan kembali putusan itu kepada pengadilan
Agama.

BAB VI

PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

pasal 38

(1). Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak
mengajukannya keparla. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlingsung-
nya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau istiri.
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(2). Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan
tatacara pengajuan gugatan perceraian.

(3). Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan
dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacaru tersebut dalam Pasal 20 sam-
pai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

WAKTU TUNGGU

Pasal 39

(l). Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 1l ayat (2)
Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

a- Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus

tiga puluh) hari;

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang
bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari
dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu
ditetapkan sampai melahirkan.

(2). Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian
sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan
kelamin.

(3). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung
sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedang-

kan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggXr dihitung sejak
kematian suami.

BAB VIII

BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 4l

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suqmi kawin lagi, ialah :
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bahwa isteri tidak dapat menjalankan kcwajiban sebagai isteri ;

bahwa isteri mendapal cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

bahwa isteri tidak dapat mclahirkan keturunan.

ll. ada atau tidaknya pcrsctujuan dari istcri, baik persetujuan lisan maupun tertulis,
apabila persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;

c. ada atau tidak adanya kernampuan suami \rntuk menjamin keperluan hidup isteri-
istcri dan anak-anak. dengan rnernperlihatkan :

i. surat kctcrangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh benda-
Itara tcnrpat bekerja; atau

ii. surat keterangan pajak pcnghasilan; atau

iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

d. ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam ben-
tuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

(l). Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal'pada Pasal 40 dan 41, Penga-
dilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2'). Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiranJampirannya-

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi peniohon untuk beris-
teri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin
untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang sua-

mi yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang
dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1). Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang ber-
laku, maka :
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a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3)' 40
peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya

Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10

ayat (l), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan

selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu

lima ratus rupiah).

(2\. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran'

BAB X

PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka

ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan

dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata, diatur lebih lanjut oleh Menteri

HANKAM/PANGAts.
Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam

Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran

pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Men-

ieri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya

masing-masing.
Pasal 49

(1). Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal I Oktober 1975;

(Z). Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif

dari undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya' memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Diundangkan di Jakarta, Ditetapkan di J.akarta'

;;;6;sd : 1 APRIL 1975 Pada tanggal : 1 APRIL 1975

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERT/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

SUDHARIVTONO, S.H. JENDERAL TNI'

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

UMUM
Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara

efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antaralain
yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan

perkawinan , tatacara perceraian, tatacara mengajukan gUgatan perceraian,

tenggang waktu bagi wahita yang mengalami putus perkawinan, pem-

batalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri
lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang

masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar

dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan

keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya
pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor I tersebut, ialah

pada tanggal I Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan
langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-pe tunjuk pelaksanaan

dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari

Departemeri Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam

Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka

perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sej$ diundangkannya Pera-

turan Pemerintah ini untuk mengadakan langkahJangkah persiapan ter-

sebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
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Pasal 2

(1) dan (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pen-
catatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni
Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor catatan
Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.

(3)

Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara
pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan tersebut dari pasal 3 sampai dengan Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus
yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur
dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 3

(l) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

(3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera
melangsrngkan perkawinan meskipun belum lampau l0 (sepuluh)
hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan
segera pers ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara)
maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan per-
mohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus
dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai,
atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena se-

suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan
perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka
pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka
yang dapat mewakili calon mempelai untuk memUiritahukan ke-
hendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain
yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.
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Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, tnaka

dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, di-

cantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan

bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup

mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak

dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perka-

winan.
Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupa-

kan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah-

kannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka

yang beragama Islam.

Pasal 6

(l) Cukup jelas.

(2) Huruf f : Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa

yang meliputi wilayah tempat kediaman suami dan isteri

terdahulu.
Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan kete-

rangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan menge'

nai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain

yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah

oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

(1) Cukup jelas.

(2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai

atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa

pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu

harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada

mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk

melangsungkan Perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesem-

patan kepada umum untuk mengrtahui dan mengajukan keberatan-

keberatan bag dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang
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demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukurn agamanya

dan kepercayaannya itu yang beisangkutan atau bertentangan de'

ngan peraturan perundang'undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meli'

puti wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan

- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediam'

an masing-masing calon memPelai.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal I I

Cukup jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentu-

kan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga

masih dimungkinkan ditambahkan hal-hal lain, misalnya menge'

nai nomo, ,ktu; tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal,

bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama'dan jabatan dari

Pegawai Pencatat; tanda tangan para mempelai, Pegawai Pencatat,

para salsi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang

mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Pening-

galan bag mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan

perunilang-undangan yang berlaku.
. Huruf f; Persetujuan yang dirnaksud di sini dinyatakan secara

tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau

paksaan.

Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut me-

ngenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberi izin bagi

anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13

Cukup jelas
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Pasal 14

Pasat ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang

cerai talak.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat

adany-a alusan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk

mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian

menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam

sidang tersebut.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.
(l) Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang

isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam

dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsung'

kan'perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaarltya

itu selain agama Islam.

(2) CukuP jelas.

(3) CukuP jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

(l) CukuP jelas.

(2) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya

dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh
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Pasal 24.

(r)

dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 23.

Cukup jelas.

lzin Pengadilan untuk memperkenankan suami'isteri tidak

berdiam berSama dalam satu rumah hanya diberikan berda-

sarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta

anak-anaknya.

Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami

isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalai

kan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian

pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya.

i{ur6 dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki

bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri

atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik,

sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian

kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengaki-

batkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

(1) Cukup jelas.

(2) CukuP jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang

demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi

dikabutkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut

tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana

dimaksud Pasal l9 Peraturan Pemerintah ini'

Pasal 28.
Cukup jelas.
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Pasal 29.

(l) Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang

pemeriksaan gugatan perceraian adalatr sebagai usaha mem'

percepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena ma-

kin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan

makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan

bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama

bagi anak-anaknYa.

(2) Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan

sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mem-

punyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna

menghadapi sidang tersebut, Terutama kepada tergugat harus

diberi waktu yarlg cukup untuk memungkinkannya mempe-

lajari secara baik isi gugatan'

(3) Cukup jelas.

Pasal 30.

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara,

yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didam-

pins kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya

drrrg.n membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat kete-

rangan lainnYa Yarlg diPerlukan.

Pasal 31.

(1) Cukup jelas.

(2) usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam

pemeriksaan perkara gUgatan untuk mengadakan perceraian

tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya

dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang

perkara itu belum diputus oleh hakim'

Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat

meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang diang-

gap perlu.

Pasal 32.

Cukup jelas.
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Pasal 33.

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian,

.kun tetapi tidak berhasil, maka gUgatan perceraian diperiksa

dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini ber-

laku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil

pr*.iikru.t terdapat alasan'alasan yang dapat dijadikan dasar

perceraian, hakim mengabulkan,kehendak suami atau isteri untuk

melakukan Perceraian.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

(l) Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan

Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap'

Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan

dilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi,

belum dilakukan Pengukuhan-
Pengukuhan tersebut bersifat administratip; Pengadilan Nege'

ri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan

Pengadilan Agama dimaksud.

(2) Cukup jelas.

(3) CukuP jelas.

Pasal 37.

Mengingat, bahwa pembatasan suatu perkawinan dapat membawa

akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap

keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindar-

kan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di

luar Pengadilan.

Pasal 38.

Cukup jelas.

Penga-

masih
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Pasal 39.

(1) Cukup jelas.

(2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara

wanita itu dengan bekas suaminya belum terjadi hubung'

an kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu

tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat sete-

lah perceraian itu.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40.

Cukup jelas.

Pasal 41.

Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat kete'

rangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat di-

usahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan

dapat menerimanYa.

Pasal 42.

Cukup jelas.

Pasal 43.

Cukup jelas.

Pasal 44.

Cukup jelas.

Pasal 45.

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi

pihak memfelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan

40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pen-

catat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6,7,8,9, l0
ayat (1), ll, 13, dan 44.

Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan

hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda

setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tu5uh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46.

Cukup jelas.
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Pasal 47.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka keten-

tuan-ketentuan peraturan perundang'undangan yang mengatur ten'

tang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam

Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur di dalam

peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diper'

lakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :

a. Perafuran perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang

sarna dengan Peraturan Pemerintah;

b. Peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengatur-

annya;

c. Peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 48.

Cukup jelas.

Pasal 49.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3050.
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RALAT

Halaman 50, baris kedua dari atas tertulis dua tahap Yang

pertama disebut mu'ajjal ( J.+ ') dan kedua : muajjal

Seharusnya :

dua tahap. Yang pertama disebut mu'ajjal ( J+ ). dan kedua:

muaiial

Baris ketiga dari atas tertulis :

( J+ ). Pembayaran pertama adalah segera atau tunai,
yaitu ketika

Seharusnya :

( .1.-., ') Pembayaran pertama adalah segera atau tunai,
yaitu ketika

i.
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