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BAB 2 

                                                  Landasan Teori 

Pada bagian ini, penulis akan mencoba untuk memaparkan beberapa teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Teori yang dimaksud adalah teori tentang kebudayaan 

dan perkawinan. 

2.1 Kebudayaan  

2.1.1 Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan lahir dari kehidupan manusia baik yang bermasyarakat  maupun  secara 

individual, oleh karena itu kebudayaan tidak bisa terlepas dari masyarakat. Namun, ibarat 

telur dan induk ayam masyarakat pun tidak bisa terlepas dari kebudayaan. Ini berarti bahwa 

masyarakat itu lahir dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan merupakan manifestasi daya 

kreatif dari kegiatan manusia baik itu secara individual maupun secara berkelompok. Hasil 

dari kebudayaan seperti dijelaskan tersebut dapat dilihat dalam seni, ilmu pengetahuan, 

agama, arsitektur, musik, dan politik.
1
 Berhubungan dengan definisi sebelumnya, Sutrisno 

mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil ciptaan manusia. 

Secara etimologis, kebudayaan dapat ditinjau dari dua sudut bahasa, yaitu sebagai 

kata benda dan kata kerja. Sebagai kata benda, kebudayaan dipandang sebagai hasil, 

produksi, kreativitas dengan cirinya sebagai sesuatu yang sudah jadi, beku dan mati, namun 

tetap merupakan hasil karya kesadaran. Sedangkan sebagai kata kerja, kebudayaan berarti 

sebuah proses yang bertumbuh dan berkembang secara terus menerus sebagai ekspresi 

tindakan yang sadar dari manusia. Dikarenakan manusia adalah makhluk yang dinamis, maka 

ini berarti bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis dan tidaklah statis. Dinamis karena melalui 
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proses secara terus menerus kebudayaan akan mengalami pembaharuan dan bahkan memiliki 

makna-makna yang baru.  

Pengertian kebudayaan bisa kita lihat dalam bahasa Inggris, kebudayaan yaitu culture 

yang diambil dari bahasa latin colore yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan 

dan mengembangkan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa 

Sansekerta “buddhayah” yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dari 

pengertian ini, bisa diartikan bahwa budaya merupakan salah satu produk dari budi atau akal 

manusia. 

Adapun beberapa antropolog yang mulai mengembangkan pengertian kebudayaan 

menurut pemahaman mereka masing-masing dengan menggunakan sudut pandang  atau latar 

belakang pendidikan tertentu. Antropolog Inggris, E.B. Taylor mengartikan kebudayaan 

adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan yang lain, serta 

kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. R. Linton memiliki 

pendapat sendiri tentang kebudayaan. Bagi dia, kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah 

laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsur pembentukannya didukung dan 

diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu.
2
 

Pada kesempatan lain, Clyde Kluckhon, dalam bukunya Mirror for Man mengartikan 

kebudayaan sebagai, keseluruhan cara hidup suatu masyarakat, warisan sosial yang diperoleh 

individu dari kelompoknya, satu cara berpikir, merasa dan percaya, suatu abstraksi dari 

tingkah laku yang dipelajari, suatu mekanisme penataan tingkah laku yang bersifat normatif, 

seperangkat teknik untuk menyesuaikan baik dengan lingkungan luar maupun dengan orang 
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lain.
3
 Selain pendapat para tokoh di atas, Marx dan Durkheim yang menganggap budaya 

merupakan refleksi dari masyarakat atau sebagai legitimasi utama atau mekanisme 

penciptaan konsensus. Di lain sisi,  Talcott Parson lebih memandang budaya sebagai suatu 

sistem yang membuat orang bisa saling berkomunikasi dan mengkoordinasi tindakan-

tindakan mereka.
4
 

Menurut proses terbentuknya kebudayaan, Skinner berpendapat bahwa kebudayaan 

itu terjadi ketika para pelaku kebudayaan itu mengulang apa yang disetujui oleh masyarakat, 

itulah yang akan membuat kebudayaan itu memiliki makna yang berlapis-lapis atau 

membentuk seperti jaringan makna. Jadi, kebudayaan itu tergantung dari komunitas yang 

mendukungnya. Kebudayaan dapat dikatakan berharga (bernilai), karena komunitaslah yang 

memberi makna.
5
 Sehubungan dengan ini, Batista Mondin menyebut adanya tiga konsep 

kebudayaan, yaitu: konsep eliter (elitarian), pedagogis dan antropologis. Secara eliter, 

kebudayaan adalah berkembangnya kemampuan mengerti manusia, di sini berbudaya berarti 

memiliki pengetahuan, misalnya dalam ilmu filsafat, seni dan lain-lain. Secara pedagogis, 

kebudayaan merupakan pendidikan, pembentuk watak, kepribadian manusia (paideia, istilah 

Yunani untuk pendidikan yang berarti proses pematangan dan realisasi kepribadian manusia). 

Secara antropologis, kebudayaan adalah keseluruhan adat-istiadat, teknik dan nilai-nilai yang 

membedakan orang dari satu bangsa dengan orang dari bangsa lain.
6
 

 

 

                                                           
3
 Makalah Kelompok Kebudayaan tentang The Interpretation of Cultures. Matakuliah Agama, 

Masyarakat dan Kebudayaan MSA UKSW. 1 
4
 Talcott Parson, The Social System, (London: Routledge and Kegan Paul, 1970). 21 

5
 Makalah Kelompok Kebudayaan tentang The Interpretation of Cultures. Matakuliah Agama, 

Masyarakat dan Kebudayaan MSA UKSW. 3 
6
 Batista Mondin, Philosphical Anthropology, Man: An Immpossible Project?, (Bangalore: 

Theological Publications in India, 1985). 145 
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2.1.2 Unsur-unsur Kebudayaan 

Para antropolog membagi unsur-unsur yang ada dalam kebudayaan dari setiap 

masyarakat ke dalam unsur-unsur besar. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya adalah 

unsur kemanusiaan tertua yang dimiliki dalam sejarah manusia. Unsur-unsur kebudayaan 

yang diusulkan oleh Koentjaraningrat yaitu,  pertama peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia sehari-hari misalnya: pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata dan 

sebagainya. Kedua sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi misalnya: pertanian, 

perternakan, sistem produksi. Ketiga sistem kemasyarakatan misalnya: kekerabatan, sistem 

perkawinan, sistem warisan. Keempat bahasa sebagai media komunikasi, baik lisan maupun 

tertulis. Kelima ilmu pengetahuan. Keenam kesenian misalnya: seni suara, seni rupa, seni 

gerak. Dan yang ketujuh sistem religi.
7
 

2.1.3 Ciri-ciri dan Fungsi Kebudayaan 

Kebudayaan selalu terikat pada masyarakat karena itu, kebudayaan bersifat publik. 

Meskipun kebudayaan bersifat ideasional, kebudayaan tidak berada dalam kepala atau pikiran 

saja, namun kebudayaan juga adalah sebuah entitas yang tidak tersembunyi. Oleh karena itu, 

kita bisa melihat ciri-ciri kebudayaan itu sendiri. Menurut Verkuyl, ciri-ciri kebudayaan yang 

pertama adalah kebudayaan bersifat historis. Kebudayaan memperhatikan situasi historis dari 

masyarakat yang bersangkutan. Kedua, kebudayaan itu berkembang dalam ruang georgafis 

tertentu. Ketiga, kebudayaan itu selalu bergerak ibarat perjalanan seorang  musafir.  

Di dalam ciri-ciri kebudayaan secara implisit, kebudayaan mengandung suatu fungsi 

di mana kebudayaan dapat memenuhi segala kebutuhan manusia. Selain itu, budaya juga 

berfungsi sebagai pemelihara struktur sosial. Hal ini dikarenakan budaya sepenuhnya 
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 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1986). 219 
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terstruktur dan tertanam atau diprogramkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang jelas dalam 

alam pikiran manusia yang melalui serangkaian kode mengatur perilaku manusia. Dalam 

perkembangan lain, budaya dipandang sebagai kebutuhan yaitu menunjuk pada rasional 

choice. Lebih dari pada itu kebudayaan juga memiliki fungsi sebagai pembaharu 

(transformasi) struktur sosial. Hal ini berhubungan erat dengan perubahan sosial. 

2.2 Perkawinan 

Apabila kita membaca penjelasan Koentjaraningrat tentang unsur-unsur kebudayaan 

maka, salah satu unsur kebudayaan yakni sistem kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat 

sistem perkawinan, penulis dalam hal ini akan mencoba memaparkan beberapa hal tentang 

perkawinan. Perkawinan tidak terlepas dari sistem kemasyarakatan dan juga sistem 

kemasyarakatan itu memiliki korelasi dengan kebudayaan tertentu. Dalam hal ini, apabila kita 

mencoba melihat perkawinan dalam satu budaya maka itu tidak bisa terlepas dari konsep 

budaya itu sendiri, yakni secara antropologis. 

2.2.1 Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari sepasang manusia untuk hidup bersama.
8
 

Begitu pentingnya momen sebuah perkawinan, sehingga setiap orang umumnya 

menginginkan merayakan momen itu dalam sebuah upacara yang sakral dan meriah, dengan 

melibatkan para kerabat dan unsur masyarakat lainnya.
9
 Menurut penulis, momen tersebut 

penting karena  perkawinan sendiri adalah suatu hubungan sepasang manusia yang diikrarkan 

baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Karena itu, perkawinan bukan saja suatu 

momen yang sangat penting tetapi ia juga memiliki nilai yang amat sakral. Melalui 

                                                           
8
 Walgito Bimo, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Andi, 2002). 11 

9
 Aep S, Hamidin, Buku Pintar,..5 
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perkawinan, seseorang akan melepaskan diriya dari lingkungan keluarganya untuk mulai 

membentuk keluarga yang baru. 

Secara etimologi, perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin; 

kata kawin berasal dari kata Jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang berarti dibawa, dipikul, 

dan diboyong; kata ini adalah bentuk pasif dari kata Jawa kuno awin atau ahwin; selanjutnya 

kata itu berasal dari vini dalam bahasa Sansekerta. Perkawinan atau kata lainnya pernikahan 

adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata 

nikkah yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam 

bahasa Arab yaitu kata nikah yang berarti persetubuhan. Bila dihubungkan  beberapa arti dari 

akar katanya, maka menurut penulis, perkawinan adalah sepasang manusia dibawa, dipikul 

atau diboyong untuk menjadi satu yang didalamnya ada sebuah perjanjian.  

Menurut ahli hukum adat Perkawinan, Hilman Hadikusuma.dalam karyanya Hukum 

Perkawinan Indonesia, perkawinan adalah perilaku, mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.
10

 Selain itu, Wirjono Prodjodikoro 

berpendapat bahwa perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.
11

 K. Wantjik Saleh 

(dalam karya Soimin) memiliki pengertian bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang 

diadakan oleh dua orang, dalam hal ini seorang pria dan wanita dengan tujuan material, yakni 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
12

 

Menurut Wahyono Darmabrata, perkawinan adalah suatu perserikatan atau 

perkumpulan antara pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-

                                                           
10

 Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Hukum Perkawinan,..1 
11

 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia,.. 7 
12

 Soedharyo Soimin, S.H., Hukum Orang dan Keluarga;Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum 

Islam dan Hukum Adat , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 3 
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undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang 

kekal dan abadi.
13

 Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang 

perempuan untuk waktu yang lama.
14

 Sayuti Thalib juga memiliki pengertian perkawinan 

yaitu, suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun 

menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.
15

 

Selanjutnya teolog asal Belanda, Groenen dalam Perkawinan Sakramental; 

Anthropologi dan sejarah teologi salah satu karyanya itu, menurutnya perkawinan ialah 

hubungan yang kurang lebih mantap dan stabil antara pria dan wanita yang oleh masyarakat 

yang bersangkutan diatur, diakui dan dilegalisasikan. Hanya melalui perkawinan, pria dan 

wanita yang bersangkutan memperoleh suatu status baru dalam masyarakat itu.
16

 Dalam 

karyanya ini, Groenen juga menyinggung tentang perkawinan di Indonesia yang terkenal 

sebagai Negara majemuk sehingga perkawinan secara menyeluruh merupakan gejala serba 

majemuk; dan bentuk lembaga perkawinan pun bermacam-macam.
17

 Satu lagi teolog Barat, 

Karl Barth (dalam Jurnal Mesach Krisetya, 295) berpendapat bahwa perkawinan bukanlah 

hanya tentang penerusan keturunan, tetapi juga tentang kebersamaan hidup yang dapat 

dipenuhi.
18

 

Perkawinan menurut perundangan yang diatur dalam UU pokok perkawinan, yaitu 

UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
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 Wahyono Darmabrata, 55 
14

 Subekti,  Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet 28, (Jakarta: PT Intermasa, 1996). 23 
15

 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia – Berlaku Bagi Umat  Islam, Cet 5,( Jakarta: UI-

Press, 1986). 47 
16

 Dr. C. Groenen  OFM, Perkawinan Sakramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematik, 

Spiritualitas, Pastoral. (Yogyakarta: Kanisius, 1993). 19 
17

 Dr. C. Groenen  OFM, Perkawinan Sakramental,..34 
18

 Jurnal Kritis Studi Pembangunan Interdisipin, Bercerai dan Kawin-Lag, Bolehkah? Oleh Mesach 

Krisetya, (Salatiga: Program Pascasarjana UKSW, Vol. XVIII No. 3, Des 2006-Maret 2007).297 



18 

 

dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU No. 1 

Tahun 1974 Psal 2 Ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya.
19

 Pengertian perkawinan sebagaimana 

dinyatakan dalam pasal 1 UU no. 1-1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh 

karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut.  

Perkawinan menurut hukum agama, yaitu perbuatan yang suci (sakramen, samskara) 

dalam artian bahwa suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran 

Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat 

tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
20

  Menurut hukum 

Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon 

suaminya. 

Menurut hukum Kristen dan Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara 

pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari 

keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.
21

 Menurut hukum Hindu, perkawinan atau 

wiwaha adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur 

hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan. Menurut hukum Budha, perkawinan 

adalah suatu ikatan lahir batin antara pria sebagai suami dan wanita sebagai isteri yang 

berlandaskan cinta kasih, kasih sayang dan rasa sepenanggungan dengan tujuan membentuk 

satu keluarga bahagia. 

Menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti 

sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan 
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 Soedharyo Soimin, S.H., Hukum Orang dan Keluarga,..4 
20

 Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Hukum Perkawinan,..10-11 
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 AL. Budyapranata, Membangun Keluarga Kristiani, (Yogyakarta: Kanisius, 1986). 14 
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perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan juga 

menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan 

ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Ter Haar  menyatakan 

bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan 

martabat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang berbeda-beda.
22

 

Apabila dilihat dari beberapa pengertian perkawinan, maka terlihat ada beberapa 

unsur penting yang mempengaruhi perkawinan. Unsur-unsur tersebut ialah unsur budaya, 

unsur hukum, unsur sosial dan unsur agama. Pengertian perkawinan tidak bisa terlepas dari 

unsur-unsur tersebut. Karena unsur-unsur tersebut mempunyai pengaruh yang kuat dalam arti 

perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam bagian-bagian selanjutnya, yakni tujuan 

perkawinan, bentu-bentuk perkawinan, dan  larangan-larangan dalam melakukan perkawinan 

yang akan diuraikan oleh penulis juga akan terlihat lebih jelas pengaruh dari unsur-unsur 

tersebut.  

2.2.2 Tujuan Perkawinan 

Sebagai sebuah tradisi manusia yang ada dalam sejarah manusia itu sendiri, 

perkawinan juga memiliki tujuan-tujuan. Pertama, tujuan menurut perundangan dalam pasal 

1 UU no. 1-1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri 

adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga). Karena itu, suami isteri perlu saling 

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pembentukan keluarga itu pula 
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 Ter Haar Ben, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat; (Terjemahan Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Pradnja Paramita, 1958). 158 
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erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

menjadi hak dan kewajiban orang tua.
23

  

Hukum agama berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Menurut hukum 

Islam, perkawinan untuk menegakkan ajaran agama yaitu memperoleh keturanan yang sah.
24

 

Agama Kristen dan Katolik, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan persekutuan hidup 

antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Agama hindu, perkawinan bertujuan selain 

untuk mendapat keturunan, juga untuk menebus dosa orangtua dengan menurunkan seorang 

putera.
25

 Menurut agama Budha, tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga (rumah 

tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha.
26

 Setiap agama memiliki tujuan 

yang berbeda-beda. Namun sebenarnya menurut saya, apabila dihubungkan maka akan ada 

kaitan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk satu tujuan yakni, menjalankan mandat 

agama untuk hidup bersatu dalam cinta kasih membentuk keluarga yang bahagia dan 

memperoleh keturunan.   

Ketiga, tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan 

meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk 

kebahagiaan rumah tangga keluarga. Kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan 

kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan 

kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan 

perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan 

suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum 
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  Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Hukum Perkawinan,..21 
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  Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1960). 1 
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Lombok, (Jakarta: CV Junasco, 1977). 9 
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dari upacara perkawinannya berbeda-beda.
27

 Terlihat jelas bahwa inti dari tujuan ini bukan 

saja untuk memperoleh keturunan, bersatu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tetapi 

juga untuk mempertahankan kewarisan nilai adat-istiadat dari suatu budaya yang ada. 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Perkawinan 

Pada umumnya, bentuk perkawinan dibagi atas lima bagian, yaitu: perkawinan 

perundangan, perkawinan agama, perkawinan adat, perkawinan campuran, dan perkawinan di 

luar Negara.
28

 

Pertama, perkawinan perundangan adalah perkawinan yang dilakukan hanya sesuai 

dengan hubungan perdata (pasal 26 KUH) dan perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara 

keagamaan yang boleh diselanggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat 

agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. 

Namun, hal ini jelas bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran 

Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Sehingga, diatur pula dalam UU no. 1-

1974 bahwa perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan 

keagamaan.
29

 

Kedua, perkawinan agama adalah ikatan jasmani dan rohani yakni suatu ikatan unuk 

mewujudkan kehidupan yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Perkawinan agama 

dilakukan sesuai dengan aturan agama masing-masing. Agama Islam dengan melakukan 

rukun nikah yaitu idjab kabul, harus ada wali, dan harus ada saksi. Agama Kristen dan 

Katolik melalui pemberkatan di gereja oleh Pendeta atau Pastor dan kedua mempelai sudah 

harus dibaptis. Agama Hindu, upacara perkawinan dilakukan di sekitar api suci dan penuh 
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dengan simbol-simbol. Agama Budha, kedua mempelai di dalam ikatan perkawinan 

memperoleh kesucian atau vimakirti sutra. Dan agama-agama lain yang tidak disebutkan 

disini, sudah tentu melakukan upacara perkawinan sesuai dengan aturan mereka masing-

masing.
30

 

Ketiga, perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap 

hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada 

sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang 

merupakan „rasan sanak‟ (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan „rasan tuha‟ (hubungan 

antara orang tua keluarga dari para calon suami, isteri).
31

 

Keempat, perkawinan campuran. Bentuk perkawinan ini memiliki beberapa 

pengertian yang berbeda-beda. Dalam RGH S, 1898 nr. 158 pasal 1, perkawinan campuran 

ialah perkawinan antara orang golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum 

pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan orang Timur Asing, atau orang Timur 

Asing dengan orang pribumi. Perkawinan campuran yang dipahami oleh anggota masyarakat 

sehari-hari ialah perkawinan yang dilakukan karena perbedaan adat,suku bangsa yang 

Bhineka, atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan. 

Sedangkan perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU no. 1-1074 adalah perkawinan 

campuran antar warga Negara yang berbeda. Misalnya antar warga Negara Indonesia 

keturunan Cina dengan orang Cina berwarganegaraan RRC.
32

 

Kelima, perkawinan di luar negara. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia 

antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga 

negara asing. Dan hal ini sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara 
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yang mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar 

ketentuan UU no. 1 tahun 1974. Dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri itu kembali di 

wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan 

perkawinan tempat tinggal mereka (UU no/ 1-1974 pas 56: 1-2). Jadi, yang dimaksud 

perkawinan di luar Negara adalah perkawinan yang dilakukan di luar negara kita.
33

 

2.2.4 Larangan-Larangan dalam Perkawinan 

Larangan menurut perundangan, Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974, ayat 1: pada asasnya 

dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita 

hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pada ayat 3 dan pasal 4, ada sedikit 

kelonggaran yang diberikan kepada suami untuk beristeri lebih dari satu asalkan mengajukan 

permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
34

  Karena itu, menurut penulis 

ada pengaruh aturan perkawinan dari agama Islam, seperti yang kita ketahui bahwa agama 

tersebut mengijinkan poligami. Hal ini jelas dalam karya Sajuti Thalib bahwa hukum 

perkawinan Islam telah berlaku sepenuhnya di seluruh daerah Indonesia dan mendapat 

sokongan penuh dari UU Perkawinan.
35

 Kemudian, pada pasal 8, perkawinan dilarang antara 

dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 

berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; berhubungan semenda; berhubungan 

susuan; berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri; yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.
36

 

Larangan menurut agama disesuaikan dengan agama masing-masing. Dalam agama 

Islam, ada beberapa macam larangan kawin, yaitu: larangan perkawinan berdasarkan 
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perbedaan agama (surat al-Baqarah 221 dan surat al-Ma-Idah 5); larangan perkawinan 

berdasarkan pertalian darah; larangan perkawinan berdasarkan berhubungan perkawinan; 

larangan perkawinan berdasarkan persusuan; bagi perempuan dalam masa iddahnya, dilarang 

kawin; bagi perempuan yang telah dijatuhkan thalak tiga, tidak boleh kawin lagi dengan 

suaminya yang menalak tiga itu; bagi suami isteri yang putus perkawinannya tidak boleh 

kawin lagi seumur hidup; bagi mereka yang dalam keadaan ihram, dilarang kawin.
37

 Dan 

yang paling penting ialah sebelum menikah harus melalui proses peminangan dalam bahasa 

Arab chitbah (surat al-Baqarah 235).
38

 Oleh karena itu, kawin lari tidak boleh dilakukan, 

hukumnya terlarang dan nikahnya batal. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiallahu‟anha 

bahwasanya Rassulullah bersabda “wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya 

maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.”
39

 Hal-hal di atas jelas terlihat bahwa 

hukum Islam sangat ketat dan sensitif terhadap perkawinan. 

Larangan perkawinan dalam agama Kristen dan Katolik kebanyakan berhubungan 

dengan perceraian dan kawin ulang. Kedua hal tersebut dilarang dalam kekristenan. Dan hal 

itu berpatokan pada Markus 10: 9 bahwa “Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh 

diceraikan manusia”. Dalam Ulangan 22:19;28:29 melarang perceraian.
40

 Dalam agama 

Hindu, larangan perkawinannya dikenal dengan istilah gamya-gamana yang berarti hubungan 

kekeluargaan vertikal horisontal dan pertalian semenda yang terdekat sampai batas-batas 

tertentu.
41

 Ini berarti tidak boleh kawin dengan orang yang masih memiliki hubungan 

kekerabatan dengan kita. Berbeda dengan Agama Budha yang tidak memiliki larangan 
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khusus untuk perkawinan. Yang paling ditekankan oleh ajaran Budha hanya satu yaitu 

seseorang harus konsekuen dengan pilihannya.
42

 

Larangan dalam perkawinan menurut hukum adat umumnya, antara lain: larangan 

kawin dalam lingkungan klannya sendiri (exogami); larangan hubungan kawin timbal-balik; 

derajat-derajat perkawinan antar-wangsa terdekat yang terlarang; larangan kawin dengan istri 

yang sudah bercerai dari sesama warga klan.
43

 Selain itu, larangan lainnya diatur sesuai 

dengan hukum perkawinan adat tiap-tiap budaya. 

2.3  Perkawinan Adat 

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang bentuk perkawinan yang ketiga yang 

tak lain adalah perkawinan adat. Hal ini berhubungan dengan penelitian tentang kawin lari di 

dua tempat yang identik dengan adat masing-masing. Pada bagian-bagian sebelumnya, 

penulis telah menjelaskan tentang perkawinan adat sebagai suatu bentuk perkawinan yang 

melihat aturan-aturan, nilai-nilai dan tata cara adat suatu daerah yang bertujuan untuk 

mendapatkan keturunan. Dalam bagian  ini penulis akan mengulas lebih dalam tentang sistem 

perkawinan adat, asas-asasnya, dan bentuk-bentuk dari pekawinan adat dan lebih spesifik 

tentang bentuk perkawinan kawin lari.  

2.3.1 Sistem Perkawinan Adat 

Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3 macam, yaitu: pertama, Sistem 

Endogami ialah suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan 

perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Kedua, Sistem Eksogami adalah 

suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan 
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seorang dari luar suku keluarganya. Ketiga, Sistem Eleutherpgami ialah sistim perkawinan 

yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistim endogami ataupun 

exogami. 

2.3.2 Asas-asas Perkawinan Adat 

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat antara lain, pertama, perkawinan 

bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan 

damai, bahagia dan kekal. Kedua, Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut 

hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota 

kerabat.  Ketiga, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota 

kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui 

masyarakat adat. Keempat, Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan 

beberapa wanita, sebagai isteri kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum 

adat setempat.  Kelima, Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup 

umur atau masih anak-anak. Walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin 

orang tua atau keluarga dan kerabat. Keenam, Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada 

yang tidak boleh. Perceraian antara suami isteri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara 

kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri 

berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu 

rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga. 

2.3.3 Bentuk-bentuk Perkawinan Adat 

Pertama, dilihat berdasarkan persiapan ke arah perkawinannya maka perkawinan adat 

terbagi atas dua, yakni melalui peminangan dan juga bisa melewati jalur kawin lari. 

Peminangan atau yang dikenal dengan pelamaran. Apabila pinangan atau lamaran diterima, 
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maka diadakan pertunangan lebih dulu sebagai janji kedua belah pihak untuk melangsungkan 

suatu perkawinan tertentu.
44

  Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa 

izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Dapat juga berarti penculikan 

gadis di bawah umur atas persetujuannnya, namun tak disukai oleh orang tuanya. Ini juga 

bisa diartikan dengan menculik pengantin wanita, baik dengan taktik, paksaan, maupun 

ancaman.
45

 

Kedua, dilihat dari macamnya, maka perkawinan adat terdiri dari beberapa macam 

yakni, perkawinan jujur yang adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” 

(perkawinan ganti suami, perkawinan ganti isteri, perkawinan mengabdi, perkawinan ambil 

beri, dan perkawinan ambil anak). Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa 

pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita (semanda raja-raja, semanda lepas, 

semanda nunggu, semanda anak dagang, dan semanda ngangkit). Perkawinan Mentas adalah 

bentuk pekawinan kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orangtua atau 

keluarga kedua pihak, mandiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. 

Dan yang terakhir perkawinan anak-anak.
46

 

Ketiga, perkawinan campuran ialah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita 

yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Perkawinan campuran antara warga 

adat dan bukan warga adat dapat berakibat memperoleh atau kehilangan kewargaan adat yang 

bersangkutan.
47
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2.4 Perkawinan Lari; Bentuk-bentuk dan Tujuannya 

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat. Kawin lari 

merupakan bagian dari bentuk-bentuk perkawinan adat pada suku-suku tertentu di Indonesia 

dalam hal ini, ia lebih merupakan salah satu tata cara untuk persiapan ke arah perkawinan. 

Kawin lari tak terpisahkan dengan kebudayaan yang mana terjadi proses perkawinan tersebut. 

Untuk lebih lengkap penulis akan mencoba untuk mengulas secara lebih mendalam tentang 

bentuk-bentuk dan tujuan dari kawin lari dalam bagian ini. 

2.4.1  Pengertian dan Perkawinan Lari 

Secara umum, kawin lari merupakan peristiwa laki-laki melarikan perempuan yang 

akan dikawininya dengan persetujuan si perempuan itu, untuk menghindarkan diri dari tata 

cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia 1990). Pengertian ini sejalan dengan yang dikatakan Hadikusuma (1997) 

bahwa kawin lari sering terjadi karena pasangan ingin menghindari persyaratan adat dalam 

melakukan perkawinan.
48

 Perkawinan lari juga adalah bentuk perkawinan yang tidak 

didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kemauan 

kedua pihak yang bersangkutan.
49

 

2.4.2 Bentuk Perkawinan Lari 

Bentuk-bentuk perkawinan lari yakni, kawin lari bersama dan kawin bawa lari. Ada 

beberapa ahli yang menyumbangkan pemikirannya untuk menjelaskan kedua bentuk tersebut. 

Dan ahli-ahli ini memilki pendapat yang sama tentang kedua bentuk tersebut. Mereka adalah 

Ter Haar, Imam Sudyat dan Hilman Hadikusuma. 
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Kawin lari bersama atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai wegloop-huwelijk 

ialah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami-isteri tanpa peminangan 

formil atau pertunangan yang umumnya terdapat dalam sistem patrilineal; dikenal dalam 

sistem parental, bahkan terdapat juga di dalam sistem matrilineal.
50

 Kawin lari bersama 

merupakan perbuatan belarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis.
51

 

Tujuan dari perkawinan ini ialah untuk menghindarkan diri dari berbagai macam 

keharusan sebagai konsekwensi kawin pinang, terlebih dari campur tangan dan rintangan-

rintangan pihak orang tua serta kelompok kerabat. Padahal perbuatan itu tidak selalu dicela 

benar oleh kaum kerabat.
52

 Tujuan dari kawin lari bersama ini memiliki kesamaan dengan 

pengertian kawin lari pada umumnya dan pendapat dari Hadikusuma yang sudah dijelaskan 

di atas. 

Cara melakukan belarian tersebut ialah bujang gadis sepakat melakukan kawin lari 

dan pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si gadis secara diam-

diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke 

tempat kediaman pihak bujang. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat belarian.
53

 

Selain itu, si gadis dan si bujang (pasangan muda-mudi) juga meninggalkan sepucuk surat, 

sesuatu barang ataupun sejumlah uang di rumah si pemudi, lalu menyelamatkan diri di rumah 

penghulu masyarakat, atau sanak saudara, atau bisa juga di tempat keluarga dari si bujang.
54

 

Kawin bawa lari (schaak-huwelijk) adalah melakukan kawin lari dengan seorang 

perempuan yang sudah memiliki tunangan atau yang sudah dikawinkan dengan orang lain, 
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atau membawa lari perempuan dengan paksaan.
55

 Karena itu, kawin bawa lari juga disebut 

sebagai perkawinan lari paksaan. Perkawinan ini juga merupakan perbuatan melarikan gadis 

dengan akal tipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan 

tidak menurut tata tertib adat belarian.
56

 Dengan pengertian seperti itu, bisa dirumuskan 

tujuan kawin bawa lari yaitu untuk memenuhi hasrat dan keinginan salah satu pihak. 

Sistem perkawinan ini jika terjadi seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa 

kehormatannya terganggu pada pihak kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUH 

pidana sebagai dasar pengaduan.
57

 Bisa juga ketika si gadis benar-benar dibawa lari, maka si 

pemuda dapat dibunuh sebelum ia mencapai tempat sembunyi ataupun asalnya. Sesudah 

sampai di tempat asalnya dengan selamat, maka seperti halnya pada kawin lari bersama 

diselenggarakan upacara berupa penyerahan jujur; ini dilaksanakan dalam hal sudah terjadi 

hubungan kelamin.
58

 

2.4.3 Tata Tertib dan Sanksi Perkawinan Lari  

Pada umumnya kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar 

kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak 

yang dilarikan. Namun seiring berjalanannya waktu, ada suatu kesadaran dimana masyarakat 

adat juga berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian 

untuk maksud perkawinan itu di beberapa daerah dapat dimaafkan dengan jalan penyelesaian. 

Karena itu dalam perkawinan Lari ini terdapat tata tertib, antara lain: 

Pertama, gadis yang dibawa lari harus meninggalkan tanda kepergiannya, berbentuk 

surat dan sejumlah uang menurut ketentuan adat setempat. Isi surat berbunyi permintaan 
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maaf si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan 

pemuda yang disebut nama dan kerabatnya, serta alamatnya. Contohnya di daerah Lampung, 

biasanya tanda kepergian itu diletakkan di tempat tersembunyi di kamar si gadis, di bawah 

kasur atau di tempat mengambil beras sehari-hari.
59

 

Kedua, mencari perlindungan. Di Lampung, gadis dan bujang yang melakukan kawin 

lari sebaiknya melapor dan meminta perlindungan ke rumah kepala adat pihak bujang, tua-tua 

kerabat di tempat kediaman bujang atau kepala kampungnya. Tua-tua adat pihak bujang 

mengadakan musyawarah darurat untuk mencari penyelesaian dengan pihak kerabat gadis. 

Selama persoalan belum ada gambaran di antara kedua pihak maka gadis harus tetap berada 

di bawah pengawasan kepala adat.
60

 

Ketiga, adanya perundingan yang dilakukan. Misalnya di Maluku, pihak pria 

mengirim utusannya kepada orang tua si gadis untuk menyampaikan permintaan maaf atas 

tindakan si pemuda dan kemudian disusul dengan lamarannya. Seandainya si pemuda tidak 

mampu mengutus orang, maka dia harus datang sendiri menemui orang tua si gadis.Atau si 

pemuda dapat ditemani kerabatnya untuk bertemu dengan kerabat si gadis.
61

 Ada juga yang 

namanya perundingan bersyarat. Misalnya pihak gadis meminta uang jujur, mas kawin, bahan 

hidangan dan biaya-biaya yang diperlukan.
62

 

Apabila penyelesaian dan tata tertib tidak dilakukan oleh pihak yang melakukan 

kawin lari, maka ada sanksi-sanksi yang harus diterima oleh mereka. Sanksi-sanksi tersebut 

antara lain: 
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Di Sulawesi, dalam masyarakat Bugis, bujang gadis yang melakukan kawin lari akan 

dikejar oleh kerabat si gadis, jika mereka dapat ditemukan, maka si pemuda akan dibunuh. 

Kerabat gadis yang mengejar itu disebut “Tomasiri”.
63

 Dalam masyarakat Toraja, sanksinya 

adalah diusir keluar dari daerah tersebut.
64

 Di Maluku, pada lazimnya orangtua dari si gadis 

lepas tangan dan tidak mau tahu lagi dengan anaknya untuk seterusnya. Dia dianggap tidak 

ada lagi di dalam keluarga dan menganggap anaknya itu sudah hilang.
65

 

Di Papua-Biak, kawin lari disebut sebagai Farbakbuk Bin Berbur. Jika hal ini 

dilakukan maka dikenai denda. Denda tersebut ialah mas kawin yang diminta dari pihak gadis 

dua kali lipat dari biasanya.
66

 Di Rote – NTT pun demikian, bilamana terjadi kawin lari maka 

belis atau mas kawin memiliki harga yang lebih tinggi dan diberi denda. Di Sumatera–

Padang, kedua belah pihak akan diusir dari kampungnya. Apabila tidak diusir, kedua belah 

pihak mendapatkan sanksi yang lain yakni, tidak diikut sertakan dalam berbagai acara-acara 

kampung dan dianggap tidak penting.
67

 

Sanksi perkawinan lari juga diatur dalam Pasal 332 ayat 1 KUH pidana yang 

berbunyi: Karena melarikan perempuan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 

tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang dibawah umur tanpa persetujuan orang 

tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud untuk 

memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan. Menurut Pasal 

332 KUHP walaupun perempuan yang dibawa lari itu atas kemauan sendiri, jika ia masih 
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dibawah umur dan tanpa izin orang tua atau walinya maka pemuda yang membawa lari 

perempuan tersebut tetap mendapat hukuman.
68

 

2.5       Kesimpulan Bab 2 

Berdasarkan landasan teori yang telah paparkan diatas, maka inti dari bagian ini ialah 

bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta manusia yang kreatif bukan yang asal-asalan.  

Manusia juga dibentuk oleh kebudayaan. Keduanya memiliki hubungan timbal-balik. Karena 

itu, manusia tidak seharusnya memandang kebudayaan sebagai suatu objek ciptaannya karena 

manusia sendiri lahir dan dibentuk dari budaya. Salah satu unsur dari kebudayaan berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan proses bersatunya manusia 

yang didalamnya ada ikatan janji yang disaksikan bukan saja oleh manusia tetapi juga oleh 

Tuhan. karena itu, perkawinan juga merupakan proses yang sakral. Salah satu bentuk 

perkawinan ialah perkawinan adat dimana perkawinan yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan adat. Perkawinan lari sebagai topik yang dibahas dalam penelitian ini merupakan 

salah satu bentuk dari perkawinan adat berdasarkan persiapan ke arah perkawinan.  
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