
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Sebagaimana telah kita ketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari

berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke dan didiami oleh berbagai suku bangsa, yang

semuanya dinamakan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku ini

mempunyai adat dan bahasa yang berbeda-beda pula. Tetapi walaupun adatnya berbeda, tetap

mempunyai beberapa persamaan. Salah satu suku, dari bangsa Indonesia yang mendiami

sebagian pulau di Indonesia yang terdapat di pulau Sumatera jelasnya Propinsi Sumatera

Utara disebutlah suku Batak.1

Hukum bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat dimana

hukum itu berlaku. Demikian juga hukum adat batak bertujuan mengatur masyarakat batak

dalam bertingkah laku serta mengatur segenap segi kehidupannya. Dalam kehidupannya

sehari-hari, selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat.

Dari sekian banyak segi-segi kehidupan masyarakat batak, Penulis mencoba menelaah

salah satu dari segi kehidupan yaitu masalah hukum perkawinan. Masalah perkawinan adalah

masalah yang penting bagi semua manusia, karena perkawinan adalah merupakan satu-

satunya cara sampai saat ini untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu di dalam

melakukan suatu perkawinan haruslah terlebih  dahulu melalui proses-proses tertentu yang

telah ditentukan dalam hukum adat. Proses-proses ini harus dilalui apabila seorang orang

batak mau melakukan perkawinan. Jadi hukum adat batak yang ditaati oleh semua orang

1 Masyarakat Batak, oleh Van Vollenhoven adalah merupakan satu lingkungan hukum. Oleh
karena itu masyarakat Batak mempunyai hukum adat tersendiri yang berbeda dengan hukum adat lingkungan hukum
adat yang lain di Indonesia



batak telah menetapkan bagaimana proses yang harus dilakukan serta tindakan-tindakan apa

yang harus dilaksanakan, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi apabila seorang orang

batak mau melaksanakan perkawinan.2

Hukum perkawinan masyarakat adat Batak Toba mengatur tentang peranan Dalihan

Natolu. Peranan Dalihan Natolu ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam

kehidupan bermasyarakat di dalam masyarakat adat Batak Toba. Dalam suatu perkawinan

yang sah, Dalihan Natolu telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan rinci

mengenai berbagai hubungan sosial baik antara suami dengan istri, antara orang tua dengan

saudara-saudara kandung dari masing-masing pihak pengantin, maupun

dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak.

Pengertian Dalihan adalah tungku yang dibuat dari batu, sedangkan Dalihan natolu

adalah tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu. Ketiga dalihan yang ditanam

berdekatan ini berfungsi sebagai tungku tempat memasak. Dalihan harus dibuat sama besar

dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama lain serta tingginya sama

dan harmonis.

Ompunta naparjolo martungkot sialagundi. Adat napinungka ni naparjolo sipaihut-ihut on

ni na parpudi. Umpasa itu sangat relevan dengan falsafah Dalihan Natolu paopat sihal-sihal

sebagai sumber hukum adat batak. Apakah yang disebut dengan Dalihan Natolu paopat sihal-

sihal itu ? Dari umpasa di atas dapat disebutkan bahwa Dalihan Natolu itu diuraikan sebagai

berikut : somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru. Angka na so somba

marhula-hula siraraonma gadongna, molo so manat mardongan tubu natajom ma adopanna,

jala molo so elek marboru andurabionma tarusanna. Itulah tiga falsafah hukum adat batak

2 Saragih Djaren, Hukum Perkawinan Adat Batak (Bandung : Tarsito, 1980), hlm 26



yang cukup adil yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial yang hidup dalam

tatanan adat sejak lahir sampai meninggal dunia.

Pesta perkawinan bagi orang batak adalah salah satu upacara yang terpenting. Oleh

karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat dan upacara-upacara

adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama kepadanya dan lain

sebagainya adalah sesudah pesta perkawinan itu. Tambahan lagi, adapun pesta perkawinan

dari sepasang pengantin merupakan semacam jembatan yang mempertemukan Dalihan Natolu

dari orang tua penganten lelaki dengan Dalihan Natolu dari orang tua penganten perempuan.

Artinya karena perkawinan itulah maka Dalihan Natolu dari penganten pria merasa dirinya

berkerabat dengan Dalihan Natolu pengantin wanita, demikian pula sebaliknya. Segala istilah

sapaan dan acuan yang digunakan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, demikian

pula sebaliknya adalah istilah-istilah kekerabatan berdasarkan Dalihan Natolu. Sapaan yang

dimaksud tentu sapaan di suasana kekerabatan ke-Batak. Salah atau sembarangan

menggunakan sapaan dapat digolongkan sebagai orang yang tidak beradat dan dapat

menimbulkan rasa antipati terhadap dirinya.

Sapaan sementara sebelum mengetahui betul hubungan kekerabatan antara dua orang

adalah amang, inang, lae, eda, ito dan ampara. Sapaan amang digunakan terhadap lelaki yang

dianggap sudah berkeluarga. Sapaan inang digunakan terhadap seorang wanita yang

diperkirakan sudah sebagai ibu rumah tangga. Sapaan lae digunakan terhadap seorang anak

muda oleh seseorang yang kurang lebih sebaya dan oleh seseorang yang lebih tua. Sapaan eda

digunakan sesama wanita oleh yang kurang lebih sebaya atau yang lebih tua. Sapaan ito

terhadap seseorang wanita muda oleh seseorang pemuda dan oleh seserorang lelaki yang lebih

tua ataupun sebaliknya. Sapaan ampara digunakan oleh dua orang yang semarga yang belum



jelas hubungan kekerabatan sesama mereka.3 Itulah sapaan sementara bila dua orang saling

sapa dalam situasi belum berkenalan lebih jauh.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan

membangun serta membina kehidupan rumah tangga keluarga, tetapi juga berarti suatu

hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.

Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu

dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadinya perkawinan,

maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus

silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua.

Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah

merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.4

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba masih sangat kuat dan terus

dipertahankan di mana pun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara

seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa

generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut Martarombo atau Martutur.

Martarombo atau martutur adalah mencari atau menentukan titik pertalian darah yang terdekat

dalam rangka menentukan hubungan kekerabatan.5

Hal ini dikarenakan bahwa pada perkawinan orang batak bukanlah persoalan suami istri,

namun termasuk orang tua serta saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan

ikatan juga dari marga orang tua si suami dengan marga orang tua si istri, ditambah lagi

dengan boru serta hula-hula masing-masing pihak. Akibatnya ialah kalau cerai perkawinan

3Ibid, hlm. 24
4Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Adat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 70
5 Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Natolu, Dian Utama, Jakarta, 2012, hlm. 22



sepasang suami istri maka putus pulalah ikatan antara dua kelompok tadi. Kesimpulannya

ialah perkawinan orang batak haruslah diresmikan secara adat berdasarkan adat batak.

Masyarakat adat Batak Toba dikelompokkan dalam suatu marga. Marga adalah kelompok

orang-orang yang merupakan keturunan dari kakek bersama, dan garis keturunan yang

dihitung melalui bapak (bersifat patrinineal) yang akan diteruskan kepada keturunannya

secara terus-menerus.6 Menurut kepercayaan bangsa Batak Toba, induk marga dimulai dari Si

Raja Batak yang diyakini sebagai asal mula orang Batak. Si Raja Batak mempunyai 2 (dua)

orang putra yakni Guru Tatea Bulan dan Si Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan sendiri

mempunyai 5 (lima) orang putra yakni Raja Uti (Raja Biakbiak), Saribu Raja, Limbong

Mulana, Sagala Raja dan Malau Raja. Sementara Si Raja Isumbaon mempunyai 3 (tiga) orang

putra yakni Tuan Sorimangaraja, Si Raja Asiasi dan Sangkar Somalidang. Dari keturunan

(pinompar) mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru daerah di Tapanuli baik ke

utara maupun ke selatan sehingga munculah berbagai macam marga Batak.

Menurut Djaren Saragih pada masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena

nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang

baru pertama kali bertemu yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak

hanya memanggil nama hanya kepada anak-anak. Manfaat marga bagi orang Batak adalah

mengatur tata pergaulan, mengatur tata cara adat, dan mengatur hubungan kekeluargaan.7

Berdasarkan marga, maka sangat penting bagi masyarakat Batak Toba untuk mengetahui

marga apa saja yang segaris dan serumpun dengan marganya.8 Hal ini ditujukan supaya

diantara marga yang serumpun tidak memungkin lagi untuk saling menikah. Bentuk

6JV. Vergouwen, masyarakat dan hukum adat batak toba, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm19- 20
7Napitupulu, S.P., Rusmini, Nani., Hutabarat, Sinan P., Dharmansyah, Corry., Dampak

Modernisasi  terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Utara, Depdikbud, Jakarta, 1986,  hlm. 33
8 WM. Hutagalung, Pustaha Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak, Tulus Jaya,

Pangururan, 1926, hlm. 32-369



perkawinan yang didambakan oleh masyarakat Batak Toba adalah perkawinan antara seorang

laki-laki dengan paribannya (putri pamannya), hal ini dianggap menyebabkan kebahagiaan

yang paling besar jika seorang laki-laki menikahi anak perempuan saudara laki-laki inangnya.

Saudara laki-laki ibunya disebut Tulang dan putrinya Tulangnya adalah Pariban.9

Sistem perkawinan adat Batak Toba menganut sistem Eksogami (perkawinan di luar

kelompok marga). Sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya

pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (namariboto) dianggap sebagai pernikahan

sedarah/incest. Namariboto adalah marga-marga yang terdapat dalam kelompok marga yang

sama yang menjadikan setiap marga dikelompok marga tersebut sebagai saudara dan

dianggap semarga. Misalnya kelompok Tuan Somanimbil terdiri dari marga Siahaan,

Simanjuntak dan Hutagaol, maka apabila diantara marga tersebut melakukan perkawinan

disebut perkawinan semarga.10 Masyarakat Batak Toba juga melarang keras adanya

perkawinan marpadan (janji/ sumpah). Marpadan adalah hubungan persaudaraan dua marga

yang berbeda leluhur yang saling berjanji untuk tidak menikahkan keturunan mereka karena

alasan tertentu.11 Perkawinan marpadan ini sangat dilarang karena janji yang dibuat oleh

kedua leluhur marga tersebut sangat pantang untuk dilanggar, ini berlaku sejak dulu sampai

sekarang. Jadi apabila ada marga yang marpadan melakukan perkawinan dianggap telah

melakukan pelanggaran adat.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga yang berdampak terhadap

hubungan sosial pelaku perkawinanan semarga dalam masyarakat adat. Setiap pelanggaran

tentunya disertai dengan sanksi begitu juga dengan pelanggaran perkawinan semarga, yaitu

dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat dan pengaduannya tidak diterima

9 Ibid, hlm.34
10JV.Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, LkiS, Yogyakarta, 2004, hlm. 17
11 Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Natolu, Dian Utama, Jakarta, 2012, hlm. 197



apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan, ada

juga yang dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan

perkawinan secara adat melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja.

Dalihan Natolu dan upacara agama serta catatan sipil hanyalah perlengkapan belaka.

Perkawinan orang batak yang hanya diabsahkan dengan upacara agama serta catatan sipil

boleh dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat batak dilihat dari sudut

adat Dalihan Natolu. Buktinya ialah apabila timbul keretakan di dalam suatu rumah tangga

demikian maka sudah pasti marga dari masing-masing pihak tidak merasa ada hak dan

kewajiban untuk mencampurinya.12

Permasalahannya adalah bagaimana penerapan prinsip Dalihan Natolu atas perkawinan

satu marga dalam hukum Adat Batak Toba serta apakah peranan Dalihan Natolu dapat

dijadikan alasan berakhirnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dari

uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“PERKAWINAN SEMARGA DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA

DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI

ADAT BATAK DI KECAMATAN BALIGE-TOBASA)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan di skripsi ini

adalah :

1. Apakah Dalihan Natolu dapat membatalkan perkawinan semarga dalam perkawinan Adat

Batak Toba ?

12 Siahaan Nalom, Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Tulus Jaya, 1982), hlm.
18



2. Apakah peranan Dalihan Natolu dapat dijadikan alasan berakhirnya perkawinan menurut

Undang-undang  No.1 Tahun 1974 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dalihan Natolu dapat membatalkan perkawinan semarga

dalam perkawinan Adat Batak Toba.

2. Untuk mengetahui peranan Dalihan Natolu yang dapat dijadikan alasan berakhirnya

perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Dalihan Natolu dalam hukum perkawinan masyarakat adat

Batak Toba dan sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum umumnya

dan khususnya hukum adat tentang peranan Dalihan Natolu dalam Hukum Perkawinan

Adat Batak Toba.

2. Memberikan sumbangan pikiran atau penambahan wawasan dan kajian terhadap publik

atau masyarakat Batak Toba tentang peran Dalihan Natolu sebagai mediator bagi

penyelesaian permasalahan terhadap perkawinan semarga dalam adat Batak Toba serta

memberikan sumbangan pikiran dan kajian bagi Pemerintah Daerah di Tobasa pada

khususnya tentang peranan Dalihan Natolu dalam perkawinan adat Batak Toba yang

merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistim kemasyarakatan masyarakat Batak

Toba di masa-masa mendatang, dengan memetik manfaat nilai-nilai Dalihan Natolu



untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan masyarakat Batak Toba

yang modern agar tidak terlalu jauh dipengaruhi kebudayaan barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



A.  Perkawinan Secara Umum

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki

dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang

lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk

suatu ikatan lahir dan bathin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga

yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan,

agar orang berpendapat atau menitik-beratkan kepada persetubuhan belaka, walaupun hal

persetubuhan adalah faktor yang juga penting sebagai penunjang atau pendorong dalam

rangka merealisir keinginan hidup bersama, baik untuk mendapatkan keturunan/anak,

maupun sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan hawa nafsu belaka.

Karena dapat pula terjadi, bahwa hidup bersama antara manusia yang berlainan jenis

kelaminnya tadi dilakukan tanpa persetubuhan, walaupun hal ini merupakan suatu

kekecualian. Seseorang yang hidup bersama untuk bersetubuh bukanlah merupakan suatu

syarat yang tidak boleh tidak harus ada, karena hal ini tidaklah selalu terdapat pada

semua golongan orang, seperti misalnya orang yang sudah lanjut usianya. Hal ini terbukti

pada kenyataan, seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro :

“bahwa diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang yang sudah lanjut

usianya, bahkan diperbolehkan pula suatu perkawinan dinamakan in extremis yaitu pada

waktu salah satu pihak sudah hamper meninggal dunia”.13

13 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung 1984, hlm.7



Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan

kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu satu ikatan atau hubungan lahir bathin

antara seorang pria dan seorang wanita.

“Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan

keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung

jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu

kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan”.14 Bagaimana juga suatu

perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang,

baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung

jawab serta kematangan fisik mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki

dengan suatu persiapan matang. Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta

tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelurusan

kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar

suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah

oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja

yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar

lebih kokoh dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu

proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 yang

berbunyi :

14Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X Juni 1981, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan
Perselisihan dan  Perceraian (BP4), hlm. 14



“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

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

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari bunyi pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul

suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan, arti perkawinan dimaksud adalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan

tujuan perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan

No.1 Tahun 1974 pasal 1, bila diperinci yaitu :

- perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri;

- ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia yang kekal dan sejahtera;

- ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang

Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974,

bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat

dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami

dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal

dan bahagia bagi keduanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan ikatan lahir bathin dimaksud, adalah bahwa perkawinan tidak

cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Akan tetapi hal ini harus



ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan

pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Selanjutnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau

keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah

berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dan pembentukan

keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Dalam hukum perdata, hubungan antara suami isteri hanya melihat dari segi

lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata, artinya yaitu terlepas dari peraturan-

peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

Perkawinan dalam agama Kristen dan Khatolik bertujuan untuk meneruskan

keturunan. Hal ini terbukti dari salah satu ayat dalam kitab suci injil yang berbunyi :

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka : “Beranak cuculah dan

bertambah banyak; penuhilah bumi ini dan taklukkanlah itu.”15

Dalam perjanjian baru dijelaskan pula masalah perkawinan. Dimana dikatakan

bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir bathin yang sah antara seorang pria

dengan seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci injil yang berbunyi :

“Allah merencanakan kawin untuk mengadakan hubungan sehingga pria dan

wanita menjadi satu daging.16

Dalam suatu hubungan antara pria dan wanita, seorang Kristen diartikan suatu ikatan

cinta kasih tetap dan taat, yang menggambarkan perwujudan hubungan Kristus dengan

Gereja.17

15 Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 1981s. Kejadian 1 : 28.
16 Alkitab, Ibid. Perjanjian Baru, Markus 10 : 2 - 9.



Selanjutnya, perkawinan menurut agama Islam adalah sebagai berikut,

perkawinan adalah Sunnah Nabi. Oleh karena itu bagi pengikut yang baik, mereka itu

harus kawin. Selain mencontoh tindak-laku Nabi Muhammad, perkawinan itu juga

merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Perkawinan itu

disyariatkan sejak dahulu, hal ini dikemukakan juga oleh H. Arso Sastroatmodjo, yaitu

perkawinan itu disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang

sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan

ridho illahi.18 Perkawinan yang disyariatkan itu banyak diatur dalam kitab suci Al-

Qur’an, misalnya mengenai perkawinan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang

wanita yang menjadi pilihannya.

Menurut para sarjana hukum pengertian perkawinan adalah:

a) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamodjojo, mengemukakan

“pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup

bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara dan mendapatkan bukti outentik

agar menjadikan pernikahan tersebut dianggap sah oleh Negara”.

b) Subekti, mengemukakan “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang

laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.19

c) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan “bahwa perkawinan adalah suatu hidup

bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang

termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut”.

17 Alkitab, Ibid. Perjanjian Baru, Epius 5 : 21 – 23.
18 Arso Sosroatmodjo, SH. R. Hukum Perkawinan, Bulan Bintang, 1978,hlm.33.
19 Subekti dan Tjitrosudibio.2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

dan UU No.1 Tahun 1974. Jakarta : Pradnya Paramita.



Dari pengertian perkawinan diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur- unsur dari suatu

perkawinan yaitu sebagai berikut:

-Adanya suatu hubungan hukum;

-Adanya seorang pria dan wanita;

-Untuk membentuk keluarga (rumah tangga);

-Dilakukan menurut undang-undang dan menurut hukum yang beraku.

Dengan demikian perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan

dan bagaimana pernikahan harus dilakukan,tetapi juga masalah hak dan kewajiban

suami-istri,nafkah pencarian,pengasuhan anak,perwalian dan lain-lain.

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir

di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu

antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam

sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai

budaya, agama, hukum dan tradisi ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam suatu

masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda

antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hampir  disetiap agama

memiliki aturan tentang perkawinan.

Di dalam lingkungan peradaban barat dan di dalam sebagian lingkungan

peradaban bukan barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan

seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yaitu yuridis

dan kebanyakan juga religious, menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang dan

dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan).20

20 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di
Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press,2006),hlm.22



Dalam pemaparan diatas kiranya terdapat sebuah perbedaan yang mendalam

antara pendapat yang ada sebab dalam konteks pembahasannya juga menyinggung

mengenai adat yang dianut masyarakat setempat dan agama yang dianut masyarakat

setempat dan agama yang dianut sehingga akan sangat berpengaruh terhadap berbagai

aturan-aturan hukum yang digunakan sebagai dasar pijakan nantinya. Kemudian juga

antara dunia timur seperti halnya Indonesia dan barat seperti Amerika, Belanda tentunya

memiliki aturan hukum perkawinan yang berbeda karena dilatar belakangi oleh berbagai

tinjauan seperti agama, budaya dan kebiasaan masyarakat yang berkembang pada tempat

tersebut.

2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, maka sebelumnya harus dipenuhi dulu

syarat-syarat untuk dapat terwujudnya suatu perkawinan yang sah. Sehubungan

dengan itu pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan oleh Presiden RI suatu

Undang-undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974

dengan peraturan pelaksanaanya PP No. 9 Tahun 1975. Maka terhadap segenap

warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan suatu perkawinan berlakulah

perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan

pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur

dalam pasal 6 sampai pasal 12.

Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;



b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya;

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan

kehendaknya;

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam

garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan

dapat menyatakan kehendaknya.

e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat

(2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 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 dulu mendengar orang-orang

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari

yang bersangkutan tidak menentukan lain.21

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah adanya persetujuan

bebas, tanpa ada paksaan lahir dan bathin dari pihak maupun untuk melaksanakan

perkawinan.

21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Op.Cit, hlm. 8.



Syarat-syarat perkawinan yang ada dalam KUH Perdata adalah diatur dalam pasal

27, 29 dan 35.

”Pasal 27 KUH Perdata berbunyi :

Dalam waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan

satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Pasal 29 KUH Perdata berbunyi :

Lelaki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang

belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan

perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan

larangan ini dengan memberikan dispensasi.

Pasal 35 KUH Perdata berbunyi :

Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus

memperoleh izin dari kedua orang tua mereka. Jika hanya satu saja diantara mereka

memberikan izinnya, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau

perwalian atas diri si anak, maka pengadilan negeri yang sama dalam daerah hukumnya,

anak itu mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan anak, berkuasa memberikan izin

untuk kawin setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan mereka yang izinnya

diperlukan, dan akan para keluarga sedarah dan semenda.”22

Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen, mengenai syarat-syarat perkawinannya

diatur dalam Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI) pada pasal 2, 3, 4, 9, 10

dan 11. Adapun pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

22 Subekti R, dan Tjitrosudibjo, R., KUH Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970,  hlm. 19 –
20



Pasal 2 HOCI berbunyi :

Laki-laki hanya boleh beristrikan seorang perempuan dan perempuan hanya boleh

bersuamikan seorang laki-laki saja.

Pasal 3 HOCI berbunyi :

Sifat mewujudkan nikah ialah harus ada kehendak sendiri (kebebasan persetujuan)

dari kedua orang yang bakal menjadi suami isteri.

Pasal 4 HOCI berbunyi :

a. Pemuda yang umurnya belum cukup delapan belas tahun dan pemudi yang umurnya

belum cukup lima belas tahun tidak boleh menikah.

b. Jikalau umur mereka yang bakal menjadi suami isteri tidak diketahui tidak boleh

mereka nikah kecuali sekiranya dapat ditentukan dengan kepastian bahwa umur

mereka sudah cukup seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan sekali-kali

tidak boleh kalau ternyata mereka belum lagi membawakan adat.

c. Kalau ada sebab-musabab yang penting maka Residen afdeling di tanah Gubernemen

Jawa dan Madura dan Kepala Gewest di daerah yang lain boleh member kelonggaran

atau kebebasan (dispensasi) atas larangan itu.

Pasal 9 HOCI berbunyi :

a. Anak-anak yang belum dewasa yang dilahirkan dari suatu perkawinan kalau

hendak menikah diwajibkan mendapat izin orang tuanya lebih dulu.

b. Jikalau salah seorang daripada orang tuanya sudah meninggal atau tak mungkin

menyatakan kehendaknya, maka hanyalah dikehendaki izin dari orang tuanya

yang seorang lagi itu.



Pasal 10 HOCI berbunyi :

Jikalau dalam orang-orang tersebut dalam pasal 9 dan 10 yang dimestikan adanya

izin dari mereka untuk nikah itu, terjadi perselisihan pendapat atau di antaranya ada

seorang atau lebih dari seorang tidak menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan Negeri

wilayah kekuasaannya meliputi tempat tinggal anak yang belum dewasa itu, atas

permintaan anak itu, dapat mengizinkan anak itu nikah sesudah mendengar atau

memanggil dengan patut: si pemohon itu, orang tuanya, nenek dan kakeknya, wali atau

pemeliharanya, begitu pula keluarga sedarahnya dan keluarga semendanya.23

Syarat-syarat perkawinan yang telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974,

HOCI serta KUH Perdata pada prinsipnya adalah sama, hanya ada sedikit perbedaan

yaitu dalam masalah umur untuk kawin. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 batas umur untuk

kawin pria adalah 19 tahun; sedangkan wanita adalah 16 tahun; bila dibandingkan dengan

batas umur kawin pada HOCI dan KUH Perdata untuk pria adalah 18 tahun; dan untuk

wanita adalah 15 tahun. Dalam HOCI dan KUH Perdata prinsip monogamy adalah

mutlak, sedangkan dalam hukum perkawinan nasional mengenai asas monogami

tidak mutlak ialah diperlunak dengan ketentuan yang ada pada pasal 3 ayat (2) dari UU

No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 adalah berbunyi :

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.24

23 Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, Stb. 1933 jo. 36-607.
LN 1946 No. 136.

24 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm.7.



Jadi dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada asasnya perkawinan adalah monogamy; tetapi

tidak menutup kemungkinan apabila seseorang calon suami memungkinkan untuk

minta izin kawin lebih dari seorang (poligami).

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu

sudah  dicatat atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum

terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun

telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Apabila ditinjau dari

segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam

perkawinan tersebut dan tidak  menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam UU

Perkawinan Nasional adalah sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu”.25 Dinyatakan juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.26 Dengan perumusan tersebut berarti tidak

ada perkawinan. Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan

kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan; berarti apabila suatu perkawinan yang

dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya

menurut hukum sebagai ikatan perkawinan.

Berikut ini penulis akan coba menguraikan mengenai sahnya menurut UU No. 1

Tahun 1974.

Pasal 2 berbunyi :

25 Ibid, hlm. 6.
26 Ibid, hlm. 6.



a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam menjelaskan pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan diluar

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang

Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-

undang ini.

Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah

tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal yang sama juga

terdapat pada agama Nasrani dan Hindu Bali yaitu hukum agama merupakan yang

menjadi dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.

Prof. Dr. Hazairin,SH, menjelaskan masalah tidak ada perkawinan diluar hukum

masing-masing agama dan kepercayaannya itu dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan

Mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” adalah sebagai berikut

:

“Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar

hukum agamanya sendiri. Dengan demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang

Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Maka untuk suatu sahnya perkawinan

itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaanya”.27 Jelaslah suatu

perkawinan yang didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaan PP No. 9

27 Saleh, Watjik,K, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 16.



Tahun 1975 adalah mutlak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dari

masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan; kalau tidak maka

perkawinan itu tidak sah.

3. Asas-asas Perkawinan

a. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga,

persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan

masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok bangsa yang menyatakan diri

sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, (bagian clan, kaum

kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita, atau kedua-duanya) adalah sarana untuk

melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur: sarana yang dapat melahirkan

generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan

persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan

(yang diharapkan dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan

tersebut; jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang

bersangkutan.28

Bila kelompok-kelompok wangsa tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga

itu (telah menjadi) primer di dalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok

wangsa masih tetap terasa perkawinan adalah pertama-tama urusan keluarga; anak-anaknya

melepaskan diri dari padanya segera atau beberapa waktu sesudah mereka kawin; jadi

28 Imam Sudiyat, Hukum adat : Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 107



mereka melanjutkan garis hidup (sosial) orang tuanya (atau salah seorang di antara orang

tuanya).

Pada tata-susunan kerabat yang berkonsekuensi unilateral, perkawinan itu juga

merupakan sarana yang mengatur hubungan semenda antara kelompok-kelompok yang

bersangkutan; perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan, sehingga bagian-bagian

clan dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi keseimbangan di dalam suku, di

dalam keseluruhan warga suku. Oleh karena itu maka sengketa-sengketa hukum antara 2

kerabat, permusuhan kerabat yang sudah berlangsung lama, kadang-kadang diselesaikan

dengan jalan perkawinan seorang pria dari kerabat yang satu dengan seorang wanita dari

kerabat yang lain (tanah batak).

Di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan

susunan rakyat, yaitu persekutuan desa dan wilayah, maka perkawinan para warganya

merupakan unsur penting di dalam peralihannya kepada inti sosial dari masyarakat

sepanjang ada kemungkinan untuk masuk yang sepenuhnya menikmati hak dan memikul

kewajiban serta bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat, baik formil

maupun materil.

Perkawinan yang dipilih dengan tepat dapat pula mempertahankan

gengsi/martabat kelas-kelas di dalam dan di luar persekutuan; dalam hal ini perkawinan

adalah urusan kelas. Berbagai fungsi perkawinan itu bermanifestasi di dalam campur

tangan kepala-kepala kerabat (clan), orang tua (ayah-ibu), kepala-kepala desa dengan

pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa

hukum harus mendapat tempatnya di dalam tata hukum, perbuatannya harus terang; para



kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atas

legalisasinya.

b. Asas-asas Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau

prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-

prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, yang diatur dalam penjelasan umum dari

UU Perkawinan Nasional (UU No. 1 Tahun 1974).

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk

itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual

dan material.

2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan sah bilamana

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3) Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki yang

bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan,

seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

4) Undang-undang ini (UU No. 1 Tahu 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975) menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan

tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat

keturunan yang baik dan sehat.



5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal

dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar

terjadinya perceraian.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan

diputuskan bersama oleh suami-isteri.29

Sesuai dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa

peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting, mengingat

fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama

pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dari

masyarakat. Peranan wanita dalam keluarga seperti yang tercantum dalam asas-asas

perkawinan nasional adalah sangat menentukan sekali, di antaranya ialah :

1) Dalam kewajiban luhur serta keseimbangan, si isteri maupun suami hak dan

kewajibannya adalah seimbang berarti sama-sama memikul kewajiban yang luhur

untuk menegakkan rumah tangga.

2) Ketentuan ini  mengandung arti bahwa di dalam kehidupan keluarga salah satu pihak

tidak boleh merupakan beban terhadap pihak yang lain. Maksud dari kedudukan yang

seimbang ini adalah seimbang dalam arti menurut sifat dan hakekatnya. Bahwa suami

sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab kepada baik buruknya

keluarga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga mengatur dan menata rumah

tangga sebaik-baiknya.

29 Ibid.



3) Mengenai ketentuan batas umur, maka seorang wanita tidak dapat melangsungkan

perkawinan sebelum wanita itu genap berumur 16 tahun. Ini adalah suatu keuntungan

bagi diri wanita karena ada jaminan tidak akan terjadi perkawinan anak-anak.

Ketentuan ini dimaksudkan pula untuk menjaga kesehatan bagi si wanita tersebut.

4) Undang-undang Perkawinan Nasional sekarang menganut asas monogami artinya

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh

mempunyai seorang suami. Hanya dalam keadaan tertentu saja maka suami mendapat

kesempatan untuk mengambil isteri lagi dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya

pasal yang menyebutkan tersebut, bahwa undang-undang bukannya bermaksud untuk

merendahkan kedudukan wanita dalam kehidupannya di dalam masyarakat.

Terhadap asas monogami ini BW mengaturnya pula di dalam pasal 27 yang

bunyinya: “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai

satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki

sebagai suaminya”. Asas monogami ini menurut BW mutlak tanpa pengecualian.

4. Larangan-larangan dalam Perkawinan

Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

a. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974)

disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan

kesaudaraan yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya30 :

1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang

terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).

30Diakses dari https://neriyusmardiblog.wordpress.com/2013/10/27/larangan-perkawinan-
pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan/html pada pukul 02.22 WIB,14 agustus 2018.



2) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara

perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara

perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).

3) Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri

(mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).

4) Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi

atau paman susuan (Pasal 8 sub d).

5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,

dilarang kawin (Pasal 8 sub f).

b. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat

dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974). Larangannya bersifat

sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu

seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak

mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau

seorang laki-laki yang beristeri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan

dengan isteri kedua.

c. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10

UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai

sebanyak 2 (dua) kali.Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami isteri dapat

membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya



suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk

mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri saling

menghargai satu sama lain.

d. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun

1974).

Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya

apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya

waktu tunggu.Sesuai dengan pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari,

kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi

karena perkawinan perempuan telah putus karena:

1) Suaminya meninggal dunia.

2) Perkawinan putus karena perceraian.

3) Isteri kehilangan suaminya.

Larangan Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Larangan perkawinan menurut pasal 30;

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan

darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah

maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke

samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

b. Larangan perkawinan menurut pasal 31;

1) antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami

atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila



atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim

kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;

2) antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan

kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan

laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting,

Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan

yang tercantum dalam pasal ini.

c. Larangan perkawinan menurut pasal 32;

Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan

zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.

d. Larangan perkawinan menurut pasal 33;

Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan

ketentuan Pasal 199 nomor 3e atau 4e, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya

dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran

perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan

lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.

B. Dasar Berlakunya Hukum Adat Perkawinan

Kata adat diduga berasal dari bahasa Arab adah yang merujuk pada perbuatan yang

dilakukan secara berulang-ulang. Seperti kata adat, kata hukum juga berasal dari bahasa Arab

hukum yang berarti perintah. Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-

orang pribumi dan orang- orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (sehingga

disebut hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (sehingga dikatakan adat).



Sesudah kita mengetahui isi pengertian ‘hukum adat’, maka perlu untuk mengetahui

juga dasar-dasar berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum adat masih membuat berbagai

permasalahan, hal ini dikarenakan nilai-nilai yang dimiliki oleh hukum adat masih berbeda

dengan hukum formal di Indonesia. Pertama, yang menjadi permasalahan adalah wilayah

berlakunya hukum adat hanya pada kondisi sosial geografis, terbatas pada kesukuan dan

tidak seluruhnya mencakup wilayah Indonesia yang disebabkan oleh banyaknya jumlah etnis

dan suku di Indonesia. Kedua, hukum adat belum masuk dalam hukum positif dari segi

kodifikasi formil, bentuk-bentuknya terbagi kepada elastisitas kondisional, yang dapat

dituntut terjadinya perubahan dan penambahan dari budaya maupun nilai-nilai lain. Indonesia

adalah Negara yang kaya akan kebudayaan dan tradisi yang tak pelak melahirkan banyak

sekali hukum adat dari berbagai masyarakat adat. Salah satunya adalah hukum perkawinan

yang mana biasanya berisikan aturan-aturan,tata cara dan prosesi perkawinan yang

diwariskan oleh para leluhur dan tetap akan dipakai oleh seluruh anggota masyarakat hukum

adat. Untuk memahami dan mempelajari hukum perkawinan adat sendiri harus dipahami

mengenai pola susunan masyarakatnya, apakah itu matrilineal, patrilineal, parental ataupun

teritorial.

Hukum adat perkawinan sendiri mempunyai arti, hukum adat perkawinan adalah

aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara

pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Perkawinan menurut

hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi,

bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Namun terjadi unifikasi di

bidang hukum perkawinan dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang

terdiri dari XIV bab dan 67 pasal. Undang-undang tersebut mengatur tentang dasar-dasar



perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan,

perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta dan benda dalam perkawinan,

putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan

peralihan dan ketentuan penutup, serta PP No.9/1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974.

Dengan adanya unifikasi itu secara otomatis seluruh warga Negara Indonesia harus

menggunakan dasar UU No.1 tahun 1974 dalam mengadakan atau menyelenggarakan

perkawinan, padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri.

Dan sebelum adanya unifikasi di bidang perkawinan telah ada beberapa pluralisme

perkawinan baik untuk masyarakat pribumi beragam islam atau lainnya, pribumi yang

beragama Kristen, Timur Asing  (Cina, Arab dan negara-negara Timur Tengah lainnya) dan

golongan Eropa.

1. Perkawinan Semarga

Prinsip perkawinan orang batak adalah eksogami, artinya tidak diperkenankan

mengambil isteri maupun suami dari kelompok marga sendiri, sehingga perkawinan

dengan satu marga dilarang keras. Kenapa dilarang keras? Sebab satu marga dianggap

sebagai satu keturunan, satu nenek moyang dan bahkan satu perut (sabutuha). Namun,

jika perkawinan ini terlanjur dilakukan, maka perkawinan tersebut sama saja incest

(sumbang). Hukuman juga siap menanti bagi pasangan yang melakukan perkawinan

semarga. Keduanya bisa diusir dari kampung (huta), dibuang dari rumpun marganya, atau

bahkan dibunuh.

Di beberapa daerah timbul kesulitan karena tidak banyak kampung yang

mempunyai anak gadis (boru) yang siap untuk dikawinkan. Sebaliknya di daerah lingkup



kampung induk terdapat banyak gadis, yang menurut adat-istiadat, terlarang untuk

dinikahi meskipun hubungan keluarga sudah jauh.

Menurut ahli adat batak dari Belanda, JC Vergowen, larangan ini dilatarbelakangi

ketakutan orang batak akan marahnya roh-roh leluhur mereka. Akan tetapi, di antara

larangan keras tersebut, adat Batak Toba ternyata tidak sepenuhnya menutup jalan

perkawinan semarga. Karena jalannya melawan arus, ketentuan perkawinan ini sangatlah

berat, sehingga sangat sedikit pasangan yang berani mengambil risiko untuk

menempuhnya.

Menurut patik dohot uhum (peraturan dan hukum orang batak) yang berlaku pada

zaman duhulu, seseorang yang kawin dengan puteri atau putera semarganya,

hukumannya adalah dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan ke  dalam air. Di beberapa

daerah hukuman tidak sama. Ada yang lebih ringan, misalnya hanya dikeluarkan dari

masyarakat marga dan tidak diterima pengaduannya. Perkawinan seperti itu dinyatakan

batal atau mereka dikucilkan dari lingkungan, disebut “dipaduru di ruar ni patik”.31

Sedangkan menurut budayawan batak, Bungaran Simanjuntak, pernikahan

semarga boleh dilakukan jika kedua calon pertaliannya sudah jauh, misalnya sudah lebih

dari 7 generasi (sundut), dalam bukunya ‘Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba

Hingga 1945’. Jika diasumsikan satu generasi adalah 25 tahun, maka perkawinan

semarga boleh dilakukan kira-kira minimal 175 tahun setelah pertalian darah antar dua

individu terpisah. Jika syarat minimal 7 generasi dan mendapat kesulitan itu terpenuhi,

maka harus digelar upacara Manompas Bongbong atau Tompas Bongbong

(menghancurkan tembok larangan), sebagai syarat terakhir. Upacara ini memakan banyak

31 Diakes dari http://emzienet.blogspot.com/2011/09/pernikahan-terlarang-dalam-batak-toba.html
pada pukul 21.15 WIB,23 agustus 2018.



biaya, karena bisa digelar 7 hari 7 malam atau 40 hari 40 malam, sesuai keputusan para

raja atau tetua adat.

2. Dasar Perkawinan Adat Masyarakat Batak Toba

Perkawinan menurut masyarakat adat Batak Toba adalah dimana seorang laki-laki

mengikatkan diri dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga

dengan melalui prosedur yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum Adat

Batak.32

Pelaksanaan perkawinan Batak Toba tidak lepas dari Dalihan Natolu sebagai dasar dari

kepanutannya.

1) Pengertian Dalihan Natolu

Dalihan Natolu merupakan sesuatu yang unik di dunia, lahir sendiri di tanah

Batak sejak zaman dahulu kala dan masih dihayati serta diamalkan oleh suku bangsa itu.

Tanah Batak adalah daerah pedalaman di Sumatera Utara dengan Danau Toba sebagai

pusatnya. Arti kata Dalihan Natolu ini secara harafiah ialah “tungku nan tiga” yang

merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai

tiga tiang penopang yaitu dongan sahuta, Hula-hula dan Boru.33 Dalihan Natolu

merupakan tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak yang diibaratkan dengan

pemilihan tungku masak berkaki tiga. Dalihan adalah tungku yang dibuat dari batu,

sedangkan Dalihan Natolu ialah tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu.34

32JC.Vergouwen.Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba.Yogyakarta, LKiS Yogyakarta,
2004.hlm 192

33 Saragih Djaren,dkk. Hukum Perkawinan Adat Batak, khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan
UU Tentang Perkawianan (UU. No 1/1974)Bandung, Tarsito, 1980. hlm 29

34 Gultom, Rajamarpodang. Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak, Medan:
Phorus Media, 1995. hlm 32



Ketiga dalihan yang ditanam berdekatan ini berfungsi sebagai tungku tempat memasak.

Dalihan harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris

satu sama lain serta tingginya sama dan harmonis.

Pada zamannya, kebiasaan masyarakat Batak memasak di atas tiga tumpukan

batu, dengan bahan bakar kayu. Tiga tungku itu, dalam bahasa Batak disebut dalihan.

Tungku merupakan bagian peralatan rumah yang sangat vital karena menyangkut

kebutuhan hidup anggota keluarga, digunakan untuk memasak makanan dan minuman

yang terkait dengan kebutuhan untuk hidup. Demikianlah tua-tua pendahulu melakukan

rekayasa sosial (sosial engineering) pranata masyarakat Batak dengan rinci agar

impiannya tewujud, yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban (Rue and Order)

bermasyarakat bagi keturunannya. Ketiga kelompok tesebut selalu dijumpai berinterelasi

dan berinteraksi, selaras, seimbang dan kokoh dengan Marga sebagai perekat dan Hukum

Marga sebagai pengikat. Orang yang satu marga tetap menganggap dirinya satu darah

karena berasal dari satu leluhur pemersatu yang mewariskan marga mereka. Tidak

dipermasalahkan bentangan generasi pemisah diantara mereka. Fakta tersebut telah

membuktikan bahwa marga itu memiliki daya rekat yang luar biasa kepada warganya.

Nama setiap kelompok juga mengisyaratkan fungsi sosial setiap kelompok. Satu

dari kaki tungku mempresentasikan kelompok dan fungsi Dongan Sabutuha, yaitu orang

yang satu marga dengan fungsi kepada sesama.Kaki kedua mempresentasikan kelompok

dan fungsi Hula-hula, yaitu kumpulan beragam marga asal para istri dari orang semarga.

Kaki ketiga mempresentasikan kelompok dan fungsi Boru yaitu kumpulan beragam

marga asal suami dari perempuan semarga.35 Ketiga struktur dan fungsi sosial tersebut

35 P.L.Situmeang Doangsa, Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba, Jakarta,
Kerabat, 2007. hlm 205



adalah dasar berpijak dan tonggak penopang (pilar) dari pergaulan hidup masyarakat

Batak atau dengan kata lain sebagai suatu tatananan sosial masyarakat. Hukum Marga

menetapkan papangan so jadi pusung, artinya tidak boleh makan sendiri atau harus

mengutamakan kebersamaan, kepedulian, gotong royong. Hukum marga juga

menetapkan bongbong yaitu larangan menikah dengan kawan semarga. Akibat atau

implikasi hukum bongbong mengharuskan pernikahan antar marga atau eksogami.

Pernikahan antar marga tersebut telah menciptakan eksistensi Hula-hula dan Boru.

Dengan kata lain, terciptanya Dalihan Natolu merupakan konsekuensi logis dari hukum

Bongbong.

Bukan karena dongeng, karangan-karangan tanpa dasar, Leluhur membuktikan

dirinya memiliki inteligensia yang prima sebagai konseptor komunitas yang baik, teratur

dan tertib. Oleh sebab itu, setiap pribadi orang Batak dapat berkedudukan atau berfungsi

sebagai Dongan Sabutuha, Hulahula atau Boru. Dengan kata lain setiap pribadi Batak

memiliki tiga fungsi. Dongan sabutuha atau kawan semarga merupakan kelompok yang

bersifat tetap atau hot, permanen sementara Hula-hula dan Boru bersifat tidak tetap atau

berubah pada waktunya. Masyarakat Batak telah menganut paham patrilineal atau garis

ayah karena leluhur pemersatu yang mewariskan marga adalah laki-laki, Ayah dari

keturunannya. Fakta atau kenyataan membuktikan bahwa tatanan Dalihan Natolu telah

dihayati dan diramalkan ratusan tahun yang lalu dan masih terus dihayati dan diamalkan

mayoritas masyarakat batak hingga sekarang.36 Itulah tiga falsafah hukum adat Batak

yang cukup adil yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial yang hidup dalam

tatanan adat sejak lahir sampai meninggal dunia.

36Ibid. hlm 207



3. Bentuk Dan Cara Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba

Setiap perkawinan akan selalu menyangkut dua belah pihak, yaitu pihak antara laki-laki

dengan pihak wanita. Maka kedua pihak ini akan mengikatkan diri dengan satu sama

lainnya untuk hidup dalam suatu keluarga. Di dalam mengikatkan diri ini tentu ada hal-hal

yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, hal-hal apa yang harus dilaksanakan oleh

kedua pihak ini adalah merupakan masalah yang akan dibicarakan dalam bentuk

perkawinan ini. Masalah yang pertama yang harus dibicarakan sebelum melaksanakan

perkawinan dalam masyarakat adat batak adalah masalah marhata sinamot yang artinya

harta yang diperoleh dari hasil mansamot (bekerja dengan tekun).

Oleh karena itu, dalam masyarakat adat batak toba pihak keluarga si laki-laki harus

menyerahkan sinamot kepada pihak keluarga si wanita. Sinamot yang diberikan itu

biasanya berupa uang tetapi kadang-kadang dapat juga berupa barang. Sedangkan

jumlahnya selalu merupakan dari hasil kata sepakat atau kesepakatan dari kedua belah

pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Dari sini juga terbukti bahwa

masalah perkawinan itu dalam masyarakat adat batak toba masalah perkawinan itu bukan

hanya masalah-masalah orang yang mau menikah tetapi melainkan juga merupakan

masalah dari keluarga masing-masing kedua belah pihak.

Dalam pemikiran umum dalam arti sinamot yang kita kenal sehari-hari adalah bahwa kata

sinamot selalu diartikan dengan Boli atau Tuhor, seolah-olah wanita itu dibeli oleh

keluarga si laki-laki, maka dengan itu kalau sudah dibeli berarti hubungan dengan

keluarganya sudah putus, sehingga orang tua si wanita tidak mempunyai hak lagi terhadap

boru (anak perempuan) nya, pengertian yang demikian sebenarnya kurang tepat karena

kalau kita melihat struktur Dalihan Natolu, pihak keluarga si wanita adalah Hula-hula yaitu



pihak yang sangat dihormati oleh keluarga dari pihak laki-laki dalam masyarakat adat

batak.

Oleh karena itu, maka pengertian dari pemberian dari kata sinamot adalah merupakan

penghormatan kepada keluarga dari pihak perempuan (hula-hula) berupa persembahan,

agar memberikan anak perempuannya sebagai istri dari anak laki-laki pilihan hati dari anak

perempuannya tersebut. Maka dengan diterimanya sinamot tersebut tadi maka boru (anak

perempuannya) tersebut dilepaskan dari golongan sanak marga ayahnya. Istilah dari ini

bukan berarti merupakan putusnya hubungan keluarga dari si wanita tersebut dengan pihak

keluarganya, artinya disini dimaksudkan adalah apabila nantinya si wanita tersebut

melahirkan seorang anak maka anak yang dilahirkan nantinya adalah bukan lagi mengikuti

marga dari bapak si wanita itu, melainkan akan mengikuti marga dari suami si wanita

tersebut, pemberian sinamot tersebut kepada pihak keluarga wanita tersebut juga

mengakibatkan adanya pergeseran harta kekayaan dari pihak keluarga anak laki-laki

kepada pihak keluarga perempuan tersebut.

Bentuk dan cara perkawinan adat masyarakat adat batak toba ada beberapa bagian yaitu

sebagai berikut : 37

a. Mangalua

Mangalua adalah suatu bentuk perkawinan yang dikenal dalam adat masyarakat batak toba,

dimana seorang anak laki-laki dengan wanita pilihannya mau kawin sama-sama dengan

cara melarikan diri, dengan menghilangkan peraturan-peraturan yang dikenal biasanya.

Artinya tanpa dengan membayar sinamot terlebih dahulu, pada zaman dulu mangalua ini

sering disebabkan karena besarnya sinamot yang diberikan oleh pihak keluarga dari wanita

37Diakses dari http://lidosimbignabolon2.blogspot.com/2014/12/makalah-hukum-adat-hukum-
perkawinan.html pada pukul 02.36 WIB,23 agustus 2018.



kepada pihak laki-laki, sehingga pihak dari keluarga laki-laki tidak sanggup untuk

menyerahkan sinamot kepada pihak keluarga tersebut. Akan tetapi pada masa saat

sekarang ini masalah sinamot bukan lagi masalah yang menghalang bagi laki-laki dengan

perempuan itu sebagai pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Kadang-kadang

mangalua dilakukan dengan sepengetahuan orang tua kedua belah pihak, karena

dimungkinkan salah satu keluarga ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan tidak dapat

melangsungkan pesta perkawinan. Maka supaya perkawinan tetap terlaksana maka

ditempuh dengan cara mangalua, akan tetapi pada umumnya mangalua ini sedapat

mungkin sangat dihindarkan oleh kedua belah pihak karena alasan tadi.

Setelah mangalua terjadi, maka keluarga si laki-laki dating ke rumah orang tua si wanita

untuk memberitahukan bahwa anak perempuannya (boru) sudah menjadi paniaran (istri

dari salah satu dongan tubu atau saudara) mereka. Kedatangan dari pihak keluarga laki-

laki ini biasanya akan membawa makanan adat berupa daging yang disebut dengan ihur-

ihur. Dan apabila bapak si wanita tersebut tidak menerimanya maka makanan adat tersebut

akan dibawa kepada salah seorang saudara dari ayah si wanita tersebut dan harus

menerimanya dikarenakan makanan adat tersebut tidak boleh dibawa kembali, setelah itu

kira-kira setelah berselang waktu kira-kira setelah ada sekitar seminggu, maka kedua

pengantin itu dating ke rumah orang tua si wanita tersebut untuk minta maaf atas kesalahan

mereka dan supaya mereka diterima kembali sebagai anaknya. Kedatangan mereka ini

biasanya disebut dengan istilah manuruk-manuruk, dan kalau anak si gadis juga tidak mau

menerimanya maka mereka akan pergi ke salah satu keluarga saudara dari ayah si wanita

tersebut, maka setelah mereka diterima maka berarti mereka sudah diterima kembali

sebagai anaknya. Setelah upacara menuruk-nuruk selesai dilakukan maka perkawinan



kedua mempelai akan segera diadatkan. Masalah pelaksanaan dan waktu pesta perkawinan

tersebut tergantung atas persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, dan pada upacara

pangadation (pesta perkawinan) inilah pihak keluarga silaki-laki membayar kewajiban-

kewajibannya berupa membayar sinamot, jadi dalam bentuk mangalua inilah sinamot

dibayar, setelah perkawinan dilaksanakan.

b. Mangabing

Mangabing dalam arti perkawinan adat batak toba adalah anak laki-laki melarikan seorang

gadis, untuk menjadi istrinya. Di dalam melarikan ini biasanya si gadis tidak menyetujui si

laki-laki tersebut menjadi suaminya. Akan tetapi kadang dalam bentuk ini orang tua dari

wanita tersebut sudah menyetujui bahwa laki-laki tersebut boleh menjadi suami dari

borunya. Tetapi ada kemungkinan orang tua si wanita tersebut tidak setuju. Apabila terjadi

perkawinan dengan cara mengabing maka pihak dari laki-laki harus siap menanggung

resikonya, sinamot yang di minta oleh keluarga dari orang tua si gadis harus dipenuhi, dan

apabila sinamot sudah dilunasi maka perkawinan sudah dapat dilaksanakan secara adat.

c. Pareakhon

Perkawinan seperti ini adalah suatu perkawinan antara adik laki-laki suami yang meninggal

dengan wanita istri dari suami tersebut (jandanya). Di dalam bentuk perkawinan seperti ini

tidak perlu lagi melakukan pembayaran sinamot, karena si janda masih dianggap sebagai

keluarga si suami.

d. Maningkat Rere

Perkawinan ini adalah suatu perkawinan seorang laki-laki dengan adik istrinya,

dikarenakan istrinya sudah meninggal dunia. Dalam bentuk perkawinan seperti ini sinamot



tidak perlu lagi oleh keluarga si wanita karena istri yang kedua ini adalah menggantikan

kedudukan kakaknya.

e. Mangalap Tungkot

Perkawinan ini terjadi apabila salah satu keluarga yang sudah lama kawin, tetapi belum

mempunyai keturunan sama sekali. Maka untuk melanjutkan keturunan, maka atas

persetujuan istri pertama si suami diperbolehkan mencari istri lagi. Istri kedua ini disebut

Tungkot, istri kedua ini boleh dari dalam keluarga istrinya, tetapi dapat juga dari keluarga

lain. Apabila hal ini terjadi maka sinamot tetap di serahkan oleh pihak dari keluarga laki-

laki kepada keluarga si wanita.

f. Maroroan

Maroroan adalah suatu perkawinan dimana anak laki-laki maupun perempuan masih anak-

anak. Tetapi walaupun demikian syarat penyerahan sinamot tetap harus dilaksanakan oleh

pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang

lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak

mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup

yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai perkawinan semarga dalam Adat

Batak Toba ditinjau dari Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan di Desa Lumban

Gorat, Kecamatan Balige.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, empirik, dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hal yang



bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-

doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya

asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Untuk mendukung penelitian normatif, penelitian ini juga menggunakan penelitian

empirik (lapangan) yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana tinjauan hukum

atas perkawinan semarga dalam perkawinan adat batak toba di Desa Lumban

Gorat,Kecamatan Balige. Penelitian hukum empirik dilakukan secara langsung meneliti

kelapangan untuk dapat melihat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti melalui wawancara yang akan dilakukan kepada para

responden yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Dan pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan,dan perilaku

nyata tentang perkawinan semarga.

C. Sumber dan Alat Pengumpul Data

Data yang diperlukan untuk penulisan ini diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan

pustaka. Untuk menunjang data sekunder dilakukan wawacara untuk memperoleh data primer

yang dilakukan kepada para responden di Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi :



a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang

menyangkut hukum, berbagai peraturan yang menyangkut mengenai tinjauan hukum atas

perkawinan semarga dalam perkawinan adat batak toba ditinjau dari undang-undang no.1

tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah

penelitian dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dar: kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan yang dapat

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan,

arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara

mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian serta

dokumen yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan objek

yang diteliti.

Penelitian empirik menggunakan data primer, yang diperoleh dari responden yang dipilih

berdasarkan pertimbangan yang dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

D. Analisis Data

Data perolehan yang berasal dari data sekunder, baik bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder, dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata



cara penelitian yang menghasilkan  data deskriptif analitis, yaitu apa yang dari pengkajian

dari peraturan dan pendapat para sarjana/peneliti sebagai sesuatu yang utuh. Bahan hukum

yang dikumpulkan akan disajikan secara utuh, kemudian dianalisis.

Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif, artinya uraian apa adanya

terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non-hukum untuk

selanjutnya menarik kesimpulan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-

pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru terhadap

masalah yang mungkin timbul dalam praktik.




