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BAB II 

TEORI 

2.1 Hukum adat 

Hukum atau norma merupakan hal mendasar yang berlaku didalam lingkungan masyarakat 

lokal. Hukum tersebut bertujuan untuk mengatur pola tingkah laku agar nantinya ada keteraturan 

hidup didalam masyarakat. Sebelum hukum nasional dibuat sudah ada hukum yang berlaku 

didalam masyarakat yaitu hukum adat. Kata adat itu sendiri berasal dari bahasa Arab adah yang 

artinya kebiasaan yaitu sesuatu yang sering berulang. Tetapi kebiasaan dalam arti adat adalah 

kebiasaan yang normatif yang telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku didalam 

masyarakat dan kemudian dipertahankan oleh masyarakat.1 Oleh karna adat adalah kebiasaan 

yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka pada saat-saat tertentu akan terulang 

dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan reaksi dari 

masyarakat. Perbedaan dari adat dan kebiasaan yaitu adat dipakai turun temurun, sedangkan 

kebiasaan mudah berubah dan tidak turun temurun. Sebenarnya istilah hukum adat yang dipakai 

di Indonesia adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu adatrecht. 2 

Berikut ini adalah pengertian beberapa tokoh tentang hukum adat:  

1. Prof.Mr.C.van Vollenhoven 

Dikatakan hukum dikarenakan yang dimaksud adalah adat yang mempunyai sanksi, yaitu 

adat yang mengandung perintah dan larangan dan apabila dilanggar maka yang  melanggar 

akan mendapat ancaman dari masyarakat adat. Kemudian dikatakan adat dikarenakan tidak 

dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu kitab perundang-undangan yang teratur 

menurut sistem sistem hukum barat. Jadi hukum adat itu bukan hukum yang tidak tertulis 
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sama sekali atau tidak dibukukan sama sekali, tidak demikian; memang hukum adat itu ada 

yang tidak tertulis dan tidak dibukukan, walapun tidak dibukukan menurut sistem hukum 

barat.  

2. Prof.Mr.Ter Haar Ben 

Hukum adat adalah hukum keputusan (beslissinegn-leer), yaitu hukum yang terdapat didalam 

keputusan para petugas hukum adat, baik berupa keputusan karena perselisihan maupun 

karena masalah adat yang lainnya. Dengan demikian ada perbedaan antara Ter Haar dan van 

Vollenhoven mengenai terjadinya hukum adat. Jika van Vollenhoven menggangap adat 

sudah menjadi hukum adat apabila adat itu sudah seharusnya diturut anggota masyarakat, 

sedangkan Ter Haar adat itu bukanlah hukum adat apabila tidak dipertahankan dalam bentuk 

keputusan para pejabat adat. Pada saat adanya keputusan tentang adat maka pada saat mana 

adat itu menjadi hukum adat.  

3. Prof.Mr.Dr.R.Soepomo 

Hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan 

legislatif (unstatutory law), hukum yang yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum 

Negara (Parlemen, Dewan propinsi, dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-

putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam 

pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa.  

4. Prof.Dr.Koentjaraningrat 

Koentjaraningrat mencoba untuk memberikan batasan antara adat dan hukum adat dengan 

memakai konsep dari L.Pospisil seorang ahli antropologi yang mengemukakan adanya empat 

ciri hukum (attributes of law), yaitu : 
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a. Ciri Otoritas (attribute of authority), bahwa hukum itu adalah keputusan dari suatu 

mekanisme yang mempunyai wewenang dan mempunyai kekuasaan didalam masyarakat, 

keputusan mana berfungsi untuk memecahkan ketegangan sosial. 

b. Ciri kewajiban (attribute of obligation), bahwa hukum itu mengandung perumusan 

tentang kewajiban dan hak yang harus dipenuh para pihak yang hidup. 

c. Ciri kelanggengan berlaku (attribute of intention of universal application), bahwa hukum 

itu dimaksudkan dapat berlaku dalam waktu lama dan harus dapat berlaku terhadap 

peristiwa yang serupa dimasa yang akan datang. 

d. Ciri penguat (attribute of sanction), bahwa hukum itu mempunyai penguat, mempunyai 

sanksi baik sanksi jasmani berupa hukuman badan, deprivasi hak milik atau berupa 

sanksi rohani seperti rasa takut, rasa malu, rasa dibenci.  

Dengan demikian, hukum adat adalah keputusan dari penguasa masyarakat yang mengatur 

tentang hak  dan kewajiban antara manusia hidup, keputusan mana berlaku untuk waktu yang 

lama dan mempunyai sanksi. Jadi, ketika ada norma-norma tanpa keempat unsur diatas maka 

norma itu bukan norma hukum adat. 3 

5. Pengertian Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional 4 

Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk 

perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.  

Jadi, dengan demikian hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang berisi peraturan-peraturan 

atau aturan-aturan adat yang ditetapkan oleh nenek moyang yang kemudian harus dilaksanakan 

dan dilakukan oleh masyarakat adat sekarang ini . Peraturan-peraturan yang terkandung dalam 
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hukum adat memiliki kekuatan hukum dan pada umumnya tidak tertulis tetapi ada juga yang 

tertulis. 

Unsur Hukum Adat 

Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum yaitu unsur kenyataan 

bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh anggota masyarakat adat dan unsur 

psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada anggota masyarakat adat bahwa adat memiliki 

kekuataan hukum.5 Adat memiliki kekuatan hukum, dikarenakan semua peraturan-peraturan dan 

aturan-aturan adat yang terkandung didalam hukum adat harus dihormati dan ditaati oleh 

masyarakat adat. Jika hal ini tidak dilakukan maka ada sangsi adat yang harus diberikan bagi 

masyarakat adat yang tidak melakukan adat itu.  

Setelah berbicara mengenai unsur hukum adat, maka tentunya akan berbicara juga tentang 

wujud dari hukum adat tersebut. Ada dua wujud hukum adat yaitu hukum adat yang tidak tertulis 

dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat dan hukum adat 

yang tertulis dan merupakan bagian yang terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat yang 

seperti, peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja dahulu.  

Corak dan Sistem Hukum Adat 

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berasal dari alam berpikir bangsa Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila, yaitu alam pikiran yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, yang tidak membeda-bedakan manusia, yang mengutamakan kepentingan masyarakat 

diatas kepentingan pribadi atau golongan, yang mengutamakan hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan dan yang menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan 

keadilan sosial.6 Oleh karna itu untuk mengenal hukum adat, terlebih dahulu harus mengetahui 
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corak yang melekat pada hukum adat, yaitu corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, 

konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, 

musyawarah dan mufakat. 

1. Tradisional.7 

Dikatakan hukum adat bersifat tradisional artinya bahwa bersifat turun temurun dari zaman 

nenek moyang hingga sekarang ini yang keadaannya masih tetap dipakai, diperhatikan dan 

dihormati oleh anak cucu. Masyarakat susah untuk meninggalkan tradisi lama oleh karna 

barangsiapa yang ingkar atau tidak melakukan adat warisan nenek moyang maka akan 

mendapat kutukan, hidupnya tidak selamat, dan sebagainya.  

2. Keagamaan. 

Hukum adat itu bersifat keagamaan (magis-religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-

kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap gaib dan berdasarkan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya orang Indonesia berpikir dan bertindak 

didorong oleh kepercayaan (religi) pada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi, 

menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, 

tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh 

alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Corak keagamaan juga dapat terlihat 

dari kebiasaan didalam masyarakat Indonesia, apabila akan memutuskan, menetapkan dan 

mengatur suatu karya atau menyelesaikan sesuatu karya biasanya berdoa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, Yang Maha Gaib dengan harapan agar berjalan sesuai kehendak dan tidak 

melanggar pantangan yang berakibat timbulnya kutukan dari Yang Maha Kuasa.  
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3. Kebersamaan.   

Hukum adat mempunyai sifat yang communal yaitu kebersamaan yang kuat artinya 

manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat. 

Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat 

didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.  

4. Konkret dan visual. 

Corak hukum adat konkret artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak serba 

tersembunyi atau samar-samar, antara kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata. 

Sedangkan hukum adat bercorak visual artinya hukum adat itu dapat dilihat, terbuka dan 

tidak tersembunyi.  

5. Terbuka dan sederhana. 

Hukum adat bersifat terbuka, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar, 

sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat dan bermanfaat 

serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya. Sedangkan corak hukum adat itu 

sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, 

bahkan kebanyakan tidak menulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling 

mempercayai. 

6. Dapat berubah dan menyesuaikan. 

Ketika hukum adat memiliki corak tradisional bukan berarti hukum adat tidak bisa berubah. 

Corak hukum adat yang mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan berubahnya 

keadaan, waktu, dan tempat. Perubahan didalam hukum adat terjadi dikarenakan oleh 

perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi didalam hukum adat menunjukan bahwa 

hukum adat bisa menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang baru. Tetapi 
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penyesuaian yang terjadi memiliki batas-batas tertentu, sepanjang hal ini tidak bertentangan 

dengan pandangan hidup Pancasila.  

7. Tidak dikodifikasi. 

Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis, oleh karena hukum 

adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Tetapi, 

tidak sedikit juga hukum adat yang pernah ditulis dan dibukukan menurut tatacara 

setempat.  

8. Musyawarah dan mufakat.  

Pada hakekatnya hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik 

didalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun 

mengakhirinya. Corak musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian perselisihan biasanya 

didahului oleh adanya semangat itikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya 

sebagai “penengah” perkara dari majelis permusyawaratan adat.  

Suatu sistem biasanya merupakan suatu tatanan yang teratur yang terdiri dari berbagai unsur, 

satu sama lainnya secara fungsional saling bertautan, sehingga dapat memberikan suatu 

pengertian. Demikian juga dengan sistem hukum, tiap-tiap hukum pada hakikatnya merupakan 

suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan 

alam pikiran yang membentuknya. Hal ini juga berlaku dengan sistem hukum adat yang identitas 

hukumnya akan tumbuh dengan identitas masyarakat yang membenruknya. Oleh karena itu 

hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup 

dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan aspek dari kehidupan dan 

kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kehidupan hidup, cara hidup, 
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dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berbeda dengan kehidupan dan pemikiran 

Barat. 

Masyarakat Hukum Adat 

Secara teoritis, pembentukan masyarakat adat disebabkan oleh dua faktor ikatan yaitu faktor 

genealogis (keturunan) dan faktor territorial (wilayah). Kemudian dari kedua faktor ikatan 

tersebut maka terbentuklah masyarakat hukum adat yang dalam studi hukum adat memiliki tiga 

tipe utama persekutuan adat, yaitu8:  

1. Persekutuan hukum genealogis. Dasar pengikat dari persekutuan kelompok ini adalah 

persamaan dalam keturunan, artinya anggota kelompok ini terikat karena berasal dari 

nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat pada masa Hindia Belanda 

masyarakat hukum geneologis dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat 

patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. 

2. Persekutuan hukum teritorial. Dasar pengikat utama dari persekutuan kelompok ini 

adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama. Menurut 

R.van Dijk (1945) persekutuan ini dibedakan dalam tiga macam yaitu persekutuan desa 

(dorp), persekutuan daerah (streek), dan perserikatan dari beberapa desa.  

3. Persekutuan hukum genealogis-teritorial. Dasar pengikat utama anggota kelompoknya 

adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Para anggotanya bukan saja 

terikat pada tempat kediamaan daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan 

keturunan dalam ikatan pertalian daerah atau kekerabatan. 
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2.2 Hukum Perkawinan Adat 

 Perkawinan menurut hukum adat bukan berarti ikatan antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami isteri, tetapi juga berarti suatu suatu hubungan hukum yang menyangkut para 

anggota kerabat dari pihak suami dan isteri. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan 

kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan 

damai. Selain itu juga perkawinan dalam hukum adat merupakan peristiwa penting bagi leluhur 

mereka yang diharapkan dapat merestui kelangsungan rumah tangga akan lebih rukun dan 

bahagia.9 Untuk mewujudkan kebahagian dan kerukunan dalam perkawinan maka hukum adat 

dibuat. Didalam hukum perkawinan adat diuraikan tentang cara peminangan, pertunangan, 

sistem dan bentuk perkawinan, tentang harta perkawinan dan berakhirnya perkawinan serta 

akibat hukum jika putusnya perkawinan.10 

Perkawinan sebagai suatu lembaga atau institusi sosial memiliki lima fungsi, yaitu11: 

a. Fungsi memenuhi tanggung jawab hukum (legal function). Akibat perkawinan terjadi, maka 

terjadilah ikatan suami isteri antara lelaki dan perempuan untuk menaati segala peraturan 

yang ditetapkan didalam masyarakat.  

b. Fungsi pengendalian dan penyaluran kebutuhan seksual si wanita dan lelaki yang telah 

melakukan perkawinan (sexual function).  

c. Fungsi reproduksi (reprodusction function). Salah satu fungsi perkawinan adalah untuk 

menghasilkan keturunan dari hubungan seksual antara suami isteri. Keturunan yang 

dihasilkan nantinya yang tanpa disadari merupakan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu 

untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tua. 
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d. Fungsi pendidikan (education function). Tugas dari orang tua ketika sudah menghasilkan 

keturunan yaitu untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.  

e. Fungsi ekonomi (economic function). Yang dimaksudkan disini adalah orang tua harus 

memperhatikan ekonomi (kesejahteraan) setiap anggota keluarga agar terciptanya keluarga 

yang bahagia.  

Perkawinan adat selain memiliki fungsi juga memiliki asas-asas perkawinan sebagaimana 

yang terkandung didalam UU No.1/1974, yaitu12: 

a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang  

rukun dan damai, bahagia, dan kekal. 

b. Perkawinan tidak saja sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga 

harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.  

c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang 

kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat. 

d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat 

dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat. 

e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-

anak. Yang penting harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat. 

f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan 

isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.   

g. Keseimbangan kedudukan antara suami isteri dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum 

adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang 

bukan ibu rumah tangga.  
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Fungsi dan asas-asas perkawinan adat dibuat dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan 

kekerabaan dan kerukunan.  

Pertunangan dalam Hukum Perkawinan Adat 

Biasanya pertunangan dilangsungkan sebelum perkawinan dilakukan, begitu juga dengan 

pertunanangan dalam hukum adat. Pertunangan dilakukan setelah adanya persetujuan antara 

kedua pihak (pihak keluarga calon suami dan keluarga bakal isteri) untuk perkawinan yang 

diawali dengan acara  lamaran. Lamaran dilakukan oleh seorang utusan yang mewakili pihak 

lakik-laki. Pertunangan yang dilakukan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah 

memberikan suatu tanda pengikat kepada pihak perempuan atau kadangkala oleh kedua belah 

pihak.13 

Dasar pertunangan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat berlangsung dalam waktu dekat.  

b. Didaerah-daerah yang pergaulannya bebas, dilakukan untuk membatasi pergaulan kedua belah 

pihak yang telah diikat dalam pertunangan itu. 

c. Memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk saling mengenal, supaya ketika mereka 

sudah menikah bisa menjadi keluarga yang harmonis.  

Bentuk-bentuk Perkawinan Adat 

Bentuk-bentuk perkawinan adat setiap daerah memiliki perbedaan disebabkan karena 

terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di 

Indonesia.  

1. Sistem kekerabatan Patrilineal. Perkawinan dalam sistem kekerabatan ini selalu disertai 

dengan pembayaran-pembayaran perkawinan yang memiliki tujuannya yaitu untuk 
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memindahkan si wanita beserta anak-anaknya kedalam gens suami/ayahnya.14 Perkawinan  

termasuk dalam sistem ini yaitu “perkawinan jujur”. Yang dimaksudkan dengan perkawinan 

jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur”. Pembayaran 

diberikan pihak laki-laki kepada perempuan seperti yang terdapat di daerah Gayo, Maluku, 

Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, dan Sumba. Dengan diterimanya uang atau barang jujur 

oleh pihak perempuan itu berate perempuan akan mengalihakan kedudukannya kedalam 

hubungan kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau 

sebagaimana berlaku di Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.15 Dikalangan 

masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan patrilineal, setiap anak 

perempuan akan menganggap dirinya anak orang lain. Hal ini dikarenakan kelak anak 

perempuan akan menikah dan menjadi warga adat orang lain. Bentuk perkawinan jujur 

memiliki variasi bentuk perkawinan yaitu perkawinan ganti suami, perkawinan ganti isteri, 

perkawinan mengabdi, perkawinan ambil beri dan perkawinan ambil anak.  

2. Sistem kekerabatan matrilineal. Perkawinan dalam sistem kekerabatan matrilineal tidak 

disertai pembayaran-pembayaran seperti yang dilakukan pada perkawinan jujur. Bentuk 

perkawinan dari sistem ini yaitu “perkawinan semanda”. Setelah perkawinan, maka si pria 

harus menetap dipihak kekerabatan isteri dan bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan 

wanita dari pihak isteri. Bentuk perkawinan ini terdapai di daerah Minangkabau, Sumatera 

Selatan, Lampung pesisir atau di Ambon yaitu perkawinan “ambil piara”.16 Variasi bentuk 

dari perkawinan semada yaitu perkawinan semada raja-raja, semada lepas, semada nunggu, 

semada anak dagang, dan semada ngangkit.  
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3. Perkawinan Bebas (mandiri). Perkawinan ini berlaku di lingkungan masyarakat adat yang 

bersifat parental, yang mana kaum keluarga tidak banyak campur tangan dalam keluarga atau 

rumah tangga. Yang penting dari perkawinan mandiri adalah adanya persetujuan kedua orang 

tua atau wali dari kedua pihak dan tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan kekerabata. 

Perkawinan ini terdapat didaerah Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi.  

4. Perkawinan Campuran. Dalam hukum adat, perkawinan campuran adalah perkawinan yang 

terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan berbeda agama. 

Terjadinya perkawinan campuran akan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat 

atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam 

pelaksanaan perkawinan ini. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak 

membenarkan terjadinya perkawinan campuran.  

5. Perkawinan lari. Kawin lari merupakan suatu pelanggaran adat, tetapi di daerah tertentu 

terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Perkawinan lari adalah perbuatan 

berlarian untuk perkawinan atas persetujuan perempuan. Pelarian dilakukan ketika lelaki dan 

perempuan sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang telah ditentukan bersama atau 

perempuan secara diam-diam diambik kerabat pihak laki-laki atau perempuan datang sendiri 

ke tempat kediaman pihak laki-laki. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat 

pelarian.  

6. Perkawinan anak-anak. Di beberapa masyarakat adat bukan saja pertunangan berlaku sejak 

maa bayi, tetapi juga berlaku perkawinan antara pria dan wanita yang masih belum akil baligh 

atau antara pria yang sudah dewasa dengan wanita yang masih anak-anak atau sebaliknya. 

Seperti di kalangan masyarakat adat di di daerag Kurinci (Jambi), Toraja, pulau Rote.  
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Syarat-syarat dalam Perkawinan Adat 

Perkawinan adat selalu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak lelaki maupun 

pihak perempuan sebelum perkawinan itu berlangsung. Syarat-syarat itu biasanya akan diberikan 

ketika acara pelamaran dilakukan dan hal ini diatur dalam hukum adat baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis. Syarat-syarat perkawinan adat secara umum yang dijumpai di daerah-

daerah adat yaitu sirih pinang (tepak sirih), dan sejumlah uang dan perhiasaan (mas kawin).17 

Untuk sirih pinang (tepak sirih) yang merupakan syarat perkawinan adat memiliki makna sebagai 

simbol dari persekutuan yang diwujudkan dengan makan bersama. Sedangkan untuk mas kawin 

(uang dan perhiasaan) memiliki makna sebagai tanda cinta dan penghormatan dari keluarga 

pengantin lelaki kepada keluarga perempuan dan juga untuk menebus perempuan yang diambil 

dari dalam keluarganya.18 Semua syarat perkawinan adat yang sudah ditentukan dalam hukum 

adat haruslah dipenuhi agar nantinya rumah tangga yang bina akan menjadi keluarga yang 

harmonis. Biasanya jika salah satu persyaratan tidak dipenuhi maka akan mendapat kutukan bagi 

perkawinan yang dilaksanakan.  

Adapun pembayaran-pembayaran lain yang meskipun tidak khusus termasuk ke dalam mas 

kawin untuk keluarga pihak pengantin perempuan, tetapi tetap tergolong dalam kewajiban adat 

yang tidak dapat dilepaspisahkan dari perkawinan. Misalnya, jika seorang lelaki dari desa lain 

menikah dengan seorang wanita di suatu desa keluarganya harus memberikan barang-barang 

wajib (kain berkat) kepada desa pihak perempuan juga kepada kumpulan wanita yang belum 

kawin (jujaro). Pembayaran yang diberikan kepada persekutuan desa ini seimbang dengan mas 

kawin yang diberikan kepada pihak keluarga pengantin perempuan. Pembayaran-pembayaran ini 
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tidak diwajibkan, jika pernikahan itu mengikat sepasang anak muda dari desa yang sama. 

Pembayaran ini dilakukan setelah pernikahan selesai dilakukan. 19
�
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