
BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi,  adat  berasal dari bahasa Arab  yang berarti

kebiasaan.Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang

dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang,

maka kebiasaan itu menjadi adat.

Ada dua pendapat mengenai asal kata  adat. Disatu pihak ada yang

mengatakan bahwa  adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan.

Sedangakan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adatini berasal

dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh

orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal

dari dua kata,  a  dan  dato.a berarti tidak dan  dato berarti sesuatu yang

bersifatkebendaan”.1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang

lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah

menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilainilai budaya,

norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu

sistem”.2

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan,

norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu

daerah.Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang

1 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
2002, hal. 14

2Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, hal. 56
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menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang

dianggap menyimpang.3

Tahun 1893 Snouck Hurgronje dalam A. Soehardisudah

memperkenalkanistilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum

rakyatindonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronjehukum adat

merupakan suatu kebiasaan yang berlaku padamasyarakat yang berbentuk

peraturan yang tidak tertulis.4

Menurut Hazairin dalam Danito Darwismenjelaskan bahwa hukum adat

dalam kebulatannyamengenai semua hal ikhwal yang bersangkut paut dengan

masalahhukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiapkelompok

manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepadakesatuan hukum yang

berlaku.5 Selain tidak dikodifikasi ada pulabeberapa corak lain pada hukum adat

yang diuraikan, yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyangyang mendewa-

dewakan adat dianggap sebagai kehendakdewa-dewa.Oleh karena itu

hukum adat masih berpegangteguh pada tradisi lama, maka peraturan

hukum adat itu kekaladanya.

2. Hukum adat dapat berubah

Perubahan yang dilakukan bukan denganmenghapuskan peraturan-

peraturan dengan yang lain secaratiba-tiba, karena tindakan demikian

3Adat, http://id.wikipedia.org/wiki/Adat, akases tanggal, 8 November 2013
4A.Soehardi, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : S-Gravenhage,1954, hal. 45
5Danito Darwis, Landasan Hukum Adat Mkinangkabau, Jakarta: Majelis Pembina Adat

Alam Minangkabau (MPAAM),1990, hal. 53



bertentangan dengan adat-istiadatyang suci akan tetapi perubahan itu

terjadi karenapengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang

silihberganti.Peraturan hukum adat harus dipakai dan

dikenakanpemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-

haridan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.

3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusankeputusandi

kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapatmenyesuaikan diri

dengan keadaan baru.Keadaan demikiandapat menguntungkan bagi

masyarakat Indonesia.6

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenaipengertian hukum

adat, antara lain:

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang

tidak tertulis yang tidakbersumber pada peraturan peraturan yang dibuat

olehpemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaanlainnya yang

diadakan sendiri oleh kekuasaanBelanda dahulu”.7

Soepomo menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah sebagai hukum yang

tidak tertulisdidalam peraturan legislatif (unstatiry law) meliputiperaturan-

peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkanoleh orang yang berkewajiban

ditaati dan didukung olehrakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya

peraturan-peraturantersebut mempunyai kekuatan hukum”.8

6Ibid
7Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat, Jakarta : Djambatan 1987, hal. 6
8 Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Loc., Cit



Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan

yang menjelmadalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalamarti

luas) yang mempunyai wibawa (macth, authority) sertapengaruh dan yang dalam

pelaksanaannya berlaku serta mertadan dipatuhi dengan sepenuh hati.9

Hazairin berpendapat dalam Sukamtobahwa hukum adat adalah resapan

(endapan) kesusilaan dalammasyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu

berupa kaidah-kaidahkesusilaan yang sebenarnya telah mendapat

pengakuanumum dalam masyarakat itu.10Sukantomendefenisikanhukum adat

sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakantidak di kitabkan/dibukukan, tidak

dikodifikasikan dan bersifatpaksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat

hukum.11

Dari pendapat para ahli tersebut diatas bahwa hukum adatadalah hukum

yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungansatu sama lain,kebiasaan atau

kesusilaan yang benar-benar hidupdalam kehidupan masyarakat yang

dipertahankan yang mempunyaisanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang

ditetapkan dalamkeputusan-keputusan penguasa adat.

Hukum adat yang berlaku di Lubuk Alaitidak ada perbedaan dengan adat

yang ada di Minang Kabau, karena Ninik Mamak juga mengatakan bahwa Adat

bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah.

9 Imam Sudiyat, Azas-Azas Hukum Adat, Yogyakarta: Liberty, 1989, hal, 7
10 Hilman Hadikusumo, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, Bandung: Alumni, 1980,

hal. 34
11 Sukamto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mepelajari Hukum

Adat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996



Maksud dari pepatah Minang Kabau tersebut menjelaskan bahwa Adat itu

berpondasikan atau berdasarkan pada Syariat Islam dan Syariat berdasarkan pada

Kitab Allah (Al-Qur’an).

1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang tumbuhdan berkembang

didalam lingkungan masyarakat, diyakini pulabahwa setiap kepentingan individu

sewajarnya di sesuaikandengan kepentingan-kepentingan masyarakat,kerena tidak

adaindividu yang terlepas dari masyarakatnya.Sifat hidup bersama darimasyarakat

hukum adat itu sendiri terlihat dari kerjasama yang kuatseperti gotong-royong

dalam membangun atau mendirikan saranauntuk kepentingan umum.

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang masyarakathukum adat,

yaitu: masyarakat hukum adatmerupakan suatu kesatuan yang mempunyai

kelengkapanuntuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyaikesatuan hukum,

kesatuan penguasa dan kesatuan lingkunganhidup berdasarkan hak bersama atas

tanah dan air bagi semuaanggotanya.12

Pada dasarnya masyarakat hukum adat di Indonesiadapat dibagi dalam 2

(dua) golongan menurutsusunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan

daerah(territorial) dan pertalian keturunan (geneologis).Masyarakat hukum adat

yang disusun berdasarkanlingkungan daerah (teritorial) adalah masyarakat hukum

adat yangpara anggotanya merasa bersatu dengan adanya ikatan diantaramereka

masing-masing dengan tanah yang didiaminya sejakkelahirannya secara turun-

temurun bersama orang tua serta nenekmoyangnya terdahulu.

12Hazairin, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Bina Aksara, 1970, hal. 44



Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkanpertalian keturunan

(geneologis) adalah masyarakat hukum adatyang para anggotanya merasa terikat

dalam suatu ketertibanberdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari

satuketurunan yang sama, menurut garis ibu atau ayah atau keduaduanya.

Keturunan berarti adanya hubungan darah antaraseseorang dengan orang

lain yang berasal dari terbentuknya suatuperkawinan. Misalnya, kesatuan unit

yangterkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga yang terdiridari ayah, ibu

dan anak-anak. Anak-anak yang sudah dewasaakan membentuk suatu keluarga

dengan menghasilkan keturunan,dan demikian seterusnya secara turun-

temurun.Dengan adanya keluarga-keluarga tersebut maka akanterbentuk suatu

suku, suku ataupun kerabat dalam suatulingkungan masyarakat hukum adat.

Dengan kata lain keturunanmerupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu

suku yangmenginginkan sukunya terus berkembang dengan adanyagenerasi

penerus berikutnya.

Dalam susunan masyarakat hukum adat berdasarkanketurunan (geneologis),

berarti seseorang menjadi anggotamasyarakat hukum adat yang bersangkutan

karena ia menjadiatau menganggap diri keturunan dari seorang ayah asal

(nenekmoyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki, ataudari

seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melaluigaris keturunan

perempuan atau malalui garis keturunan ayah danibu.13

Dengan prinsip garis keturunan (istilah yang digunakanHazairin untuk

sistem masyarakat), dapat diketahui adanya hakdan kewajiban dari individu

13Bushar Muhammad,Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita,
1998, hal. 32



sebagai keturunan (anggota keluarga),misalnya dapat menggunakan nama

keluarga, berhak atas bagiankekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan

membantusesama anggota keluarga, dapat saling mewakili dalam

melakukanperbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.Indonesia

merupakan negara yang kaya dan banyaksekali dengan budaya dan adat

istiadatnya, hampir setiap daerahdi Indonesia ini mempunyai budaya dan adat

istiadat, dan setiapdaerah tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda-

beda.Haltersebut terlihat dari keturunan masyarakat hukum adat yang adadi

Indonesia.

Masyarakat hukum adat yang sistim kekeluargaannyadi dasarkan pada

prinsip garis keturunan Matrilinial adalahsekumpulan orang yang merupakan

kesatuan karena paraanggotanya menarik garis keturunan melalui

garisperempuan, sehingga setiap orang yang masuk kedalambatas hubungan

kekerabatan dengan ibunya saja.Sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada

diluar batas itu.Contoh masyarakat yang menganut atau mengikutiprinsip garis

keturunan Matrilinial ini dapat dilihat atau dikenalpada masyarakat hukum adat

Minangkabau.

Orang Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuanyang ditarik oleh garis

keturunan ibu, keturunan atas dasarketurunan itu disebut suku.Karena

keturunannya itu dihitungmenurut garis perempuan saja, maka garis keturunan

itudisebut Matrilinial.Di Minangkabau yang berkuasa adalahperempuan atau ibu

dengan arti bahwa disamping pihakperempuan sebagai garis penyambung



keturunan, juga ditangannya terletak kekuasaan dalam segala segi danmerupakan

pusat dari keluarga dan masyarakat.

Menurut pendapat seorang sarjana yang bernamaBronislaw Malinowski,

mengatakan: Mereka hidup dalamsuatu ketertiban masyarakat yang didalamnya

kekerabatandihitung menurut garis ibu semata-mata untuk harta danpusaka

diturunkan menurut garis ibu pula. Ini berarti bahwaanak laki-laki dan perempuan

termasuk keluarga, klan danperkauman ibunya, mamak dan bibinya maka seorang

anakakan menerima harta benda.14

Ada pepatah adat di Minangkabau yang dikutip oleh Eman Suparman, yaitu

berbunyi: “pusaka itu dari nenekturun ke mamak, dari mamak turun ke

kemenakan”, pusaka juga disebut dengan pusako yang turun itu bisa mengenai

gelar pusaka juga disebut dengan istilah sako ataupun mengenaiharta pusaka”.15

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif

yaitu sistem kewarisan dimanaharta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak

dapatterbagi-bagi dimiliki secara bersama-sama oleh para ahliwaris. Seperti harta

pusaka tinggi yaitu harta yang dimilikisecara bersama-sama oleh kekerabatan

yang terus turun-temurun, sebagaimana pendapat Buya Hamka yang dikutip dari

Cibuak Net berikut ini adalah Pusaka Tinggi “inilah dijual tidak dimakan bali di

gadai tidak dimakan sando (sandra). “Inilah Tiang Agung Minangkabau” selama

ini. Jarang kejadian pusako tinggi menjadi pusako rendah, entah kalau adat tidak

14Muhammad Radjab, Sistem Kekerabatan di Minangkabau, Padang: Center For
Minangkabau, 1969, hal. 17

15Eman Suparman, Intisari Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Armiko, 1985, hal. 54



berdiri lagi pada suku yang menguasainya.16Sedangkan harta pusaka rendah

adalah yang sumber dari tanah hibah, tanah dibeli,tanah pembagian diperuntukkan

(bauntuak) atau tanah yang dimiliki olehorang tua.17

2. Pemimpin Masyarakat Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat, dalamlingkungan

daerah adat tertentu atau suatu daerah dipimpin olehketua adatnya yang bertugas

memelihara jalannya hukum adatdengan semestinya.Sifat pimpinan ketua adat

adalah erathubungannya dengan sifat dan corak serta suasana masyarakatadat di

daerah tersebut. Di Minangkabau ada istilah adat “Penghuluyang memegang

adat”.

Ketua adat adalah Bapak Masyarakat, ia mengetahuikaumnya sebagai suatu

keluarga besar, ia adalah pemimpinpergaulan hidup di dalam masyarakat

kaumnya. Sifat tradisionilpimpinan ketua adat dapat dikenal dari bunyi pepatah

Minangkabau bahwa penghulu itu:18

Kayu baringin di tangah padang,
Nan bapucuak sabana bulek,
Nan baurek sabana tunggang,
Daun rimbun tampek balinduang
Batang gadang tampek basanda,
Urek kuek tampek baselo,
Dahannyo tampek bagantuang,
Nan tinggi tampak jauh,
Dakek jolong basuo,
Tampek balinduang kapanasan,
Bakeh bataduah kahujanan.

16Di Akses dari http://www.cimbuak.net/content/view/1195/7/, tanggal 23 Agustus 2013
17Dt. Rajo Sati,Tambo  Adat Minang Kabau Tentang Undang-Undang Nomor  20 Hukum

Alam dan Undang-Undang Nomor 21 Tentang Hukum  Adat, Akses dari
http://www.scribd.com/doc/3078310/TAMBO-ADAT-MINANGKABAU-syarah-, tanggal
23Agustus 2013

18Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Bandung: Bandung University, 1989, hal. 64-
65



Yang mana artinya :
Kayu beringin di tengah padang,
Yang berpucuk benar-benar bulat,
Yang berakar benar-benar tunggang,
Daun rimbun tempat berlindung,
Batangnya besar tempat bersandar,
Akar kuat tempat bersela,
Dahannya tempat bergantung,
Yang tinggi tampak jauh,
Dekat mula bertemu,
Tempat berlindumg ketika panas,
Untuk berteduh bila hujan.

Karena tugas kepemimpinanya, maka dia seharusnya:

Malantai sabalun lapuak,
Maminteh sabalun hanyuik,
Ingek-ingek sabalun kanai.
(Kalau melantai sebelum lapuk,
Kalau memintas sebelum hanyut,
Ingat-ingat sebelum kena).

Ketua adat bertugas memelihara hidup hukum di dalamkaumnya, menjaga

supaya hukum itu dapat berjalan denganselayaknya, Aktivitas ketua adat sehari-

hari meliputi seluruhlapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para

pembantunyamenyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata

usahabadan kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluanrumah

tangga kaumnya, seperti urusan jalan-jalan nagari,pengairan, lumbung nagari,

urusan tanah yang dikuasai oleh hakpertuanan nagari, dan sebagainya, melainkan

ketua adatbercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soalperkawinan, soal

warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dansebagainya, dengan pendek kata, tidak

ada satu lapanganpergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi

ketuaadat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memeliharaketenteraman,

perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untukmenegakkan hukum.



Aktivitas ketua adat dapat dibagi dalam tiga hal:

a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung denganadanya

pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan(golongan manusia) yang

menguasai tanah itu.

b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegahadanya

penyelenggaraan hukum (“preventieve rechtszorg”),supaya hukum dapat

berjalan semestinya.

Ketua adat memegang adat di dalam segala tindakannyadan di dalam

memegang adat itu ia selalumemperhatikan adanya perubahan-

perubahan, adanyapertumbuhan hukum, ia selalu memperhatikan

lahirnyakebutuhan-kebutuhan baru, adanya perubahan-

perubahankeadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru

berhubungdengan kebutuhan hukum baru, sehingga di bawah

pimpinandan pengawasan ketua adat hukum adat bertumbuh

danberkembang.

c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelahhukum itu

dilanggar (“repressieve rechtszorg”).Suatu pekerjaan lain dari ketua adat

yang sangat penting pula,ialah pekerjaan di lapangan “repressieve

rechtszorg” ataupekerjaan sebagai hakim perdamaian nagari

(dorpsjustitie).Apabila ada perselisihan antara teman-teman senagari,

apabilaada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat,

maka ketua adat bertindak untuk memulihkan perdamaianadat, untuk

memulihkan keseimbangan di dalam suasananagari, untuk memulihkan



hukum (“rechtsherstel”). Di mana adapertentangan antara teman-teman

senagari atau sama lain,ketua adat berusaha supaya kedua belah pihak

mencapaikerukunan, supaya masing-masing pihak tidak menuntut

100%hak-haknya masing-masing. Tujuan utama ialah untukmencapai

penyelesaian sedemikian rupa, sehingga perdamaian adat dapat

dipulihkan.19

Tiap-tiap tindakan atau tiap-tiap bukan tindakan (penolakanuntuk bertindak)

ketua adat terhadap sesuatu hal, baik dalam halmencegah adanya pelanggaran

hukum (preventive rechtszorg)maupun dalam hal memulihkan hukum

(rechtsherstel) bersifatsuatu keputusan, suatu ketetapan dari mana kita dapat

menarikkesimpulan tentang berlakunya sesuatu peraturan hukum adat.

Dengan keputusan itu ketua adat melakukan secara kongkrit,memberi

bentuk kongkrit (Gestaltung) kepada apa yang hidup didalam masyarakat

nagarinya sebagai rasa keadilan (rechtsbesef)rakyat.

Ketua adat dalam menjalankan tugasnya tidak bertindaksendiri, ia selalu

bermusyawarah dengan teman-temannya yangikut duduk dalam pemerintahan

nagari, bahkan dalam banyak hal iabermusyawarah di rapat nagari dengan para

warga nagari yangberhak ikut bermusyawarah dalam soal-soal yang tertentu.Di

Minangkabau para ketua adat rapat/bermusyawarah dibalai adat guna

menyelesaikan segala urusan nagari. Pada rapatitu sering hadir pula para cerdik

pandai dan apabila soal agamayang dibicarakan, maka alim ulama pun ikut

bermusyawarah.Keputusan yang diambil atas dasar sakato (sepakat).

19Soepomo, Ibid, hal. 66



3. Perkawinan dalam  Adat Minang

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai suatu akibat yang luas dalam

hubungan hukum antara suami dan isteri yang menimbulkan suatu ikatan yang

berisihak dan kewajiban antara lain mengenai tempat tinggal, saling setia satu

dengan yang lain, membiayai belanja rumah tangga dan hak waris.Ikatan

perkawinan bukan saja menyangkut bagi yang melakukan perkawinan tetapi

menimbulkan hubungan hukum dalam hukum keluarga baik kekeluargaan sedarah

dan kekeluargaan karena perkawinan.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat tiga unsur yang paling

dominan, yaitu:

1. Garis keturunan menurut garis ibu

2. Perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar kelompok sendiri yang

sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilineal.

3. Ibu memegang peran sentral dalam  pendidikan, pengaman kekayaan,

dan kesejahteraan keluarga.20

Tujuan utama sistem matrilineal adalah untuk menjunjung tinggi martabat

manusia dengan memberikan emansipasi seimbang (persamaan hak) kepada

lelakidan perempuan.Seorang perempuan berhak melarang atau menolak

kesepakatankesepakatan yang diambil di luar sepengetahuannya.Ia juga berhak

mengajukan usulusul dan saran-saran dalam rapat keluarga, kaum dan nagari.

Bahkan dewasa ini kedudukannya telah bertambah kokoh di tengah-tengah

masyarakat, mereka juga mendapat tempat dalam organisasi KAN (Kerapatan

20 Amir MS, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (buku I), Mutiara
Sumber Widya: Jakarta, 2003, hlm. 23



Adat Nagari).

Disamping menganut sistem eksogami dalam perkawinan, adat

Minangkabau juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut

dengan system “matrilocal” atau lazim disebut dengan sistem “uxori-local” yang

menetapkan bahwa marapulai atau suami bermukim atau menetap disekitar pusat

kediaman kaum kerabat isteri, atau didalam lingkungan kekerabatan isteri. Namun

demikian status pesukuan marapulai atau suami tidak berubah menjadi status

pesukuan isterinya.

Status suami dalam lingkungan kekerabatan istrinya adalah dianggap

sebagai “tamu terhormat”, tetap dianggap sebagai pendatang. Suami tidak masuk

kedalam klan isterinya walaupun suami tinggal di rumah isterinya, tetapi suami

tetap masuk ke dalam klannya sendiri yaitu keluarga asalnya.

Dilain pihak perkawinan bagi seorang perjaka  Minangkabau berarti pula,

langkah awal bagi dirinya meninggalkan kampung halaman, ibu dan bapak serta

seluruh kerabatnya, untuk memulai hidup baru dilingkungan kerabat istrinya. Hal

ini ditandai dengan prosesi turun janjang.Upacara turun janjang ini, dilakukan

dalam rangka upacara “japuik menjapuik”, yang berlaku dalam perkawinan adat

Minang. Pepatah Minang mengatur upacara ini sebagai berikut;

Sigai mancari anau Anau tatap sigai baranjak

Datang dek bajapuik pai jo baanta

Ayam putieh siang basuluah matoari

Bagalanggang mato rang banyak



Maksud dari pepatah diatas adalah bahwa dalam setiap perkawinan adat

Minangkabau “semua laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, dengan dijemput

oleh keluarga isterinya secara adat dan diantar pula bersama-sama oleh keluarga

pihak laki-laki secara adat pula.Mulai sejak itu suami menetap di rumah atau

dikampung halaman istrinya.”Bila terjadi perceraian, suamilah yang harus pergi

dari rumahisterinya.Sedangkan isteri tetap tinggal dirumah kediamannya bersama

anak-anaknyasebagaimana telah diatur hukum adat.Secara lahiriyah maupun

rohaniah  yang memiliki rumah di Minangkabau adalah wanita dan kaum pria

hanya tamu di rumah isterinya atau klan isterinya.

B. Perkawinan dalam Islam

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada

manusia sesuai dengan tuntunan fitrah hidupnya yang multi

dimensional.Kompleksitas ajaran Islam dapat di lihat dari tujuan umumnya, yaitu

sebagai Rahmatan Lil’alamin, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang

idial.Sebagai upaya kearah tersebut, nikah dianggap sebagai suatu dasar

pembentukan dan pembangunan masyarakat. Karena dari sanalah akan muncul

generasigenerasi dengan berbagai karakter yang beragam, yang dalam teori sosial

keagamaan merupakan wujud kedinamisan suatu tatanan sosial.

Perbedaan pendapat ini hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk

memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan tentang

pengertian perkawinan disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur dalam

perumusan pengertian perkawinan pada pihak lain.



Para mujahid bersepakat bahwa menikah adalah suatu ikatan yang

dianjurkan oleh syariat.Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan

khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk

melaksanakan pernikahan. Yang demikian lebih lebih utama dari haji, shalat,

jihad, dan puasa sunnah. Imam Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa orang yang

sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah.21

Pengertian perkawinan menurut para sarjana Islam diantaranya adalah:

Pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus menjelaskan bahwa

perkawinan adalah aqad antara calon laki-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya

menurut yang diatur oleh syariat.22Selanjutnya  Sayuti Thalib menjelaskan

pengertian perkawinan itu adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan.23

Semantara itu M.Idris Ramulyo, mengenai perkawinan secara agama Islam

adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang

kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.24

Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena

perkawinan itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara menusia satu

sama lain. Perkawinan secara langsung dapat dilihat sebagai prosedur

21Al-Allamah Muhammad, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah, (terj) ‘Abdullah Zaki
Alkaf, Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi, 2012, hal. 318

22 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981,
hal.1

23 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia (berlaku bagi umat Islam), Jakarta: UI
Press, hal. 47

24 Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum
Perkawinan Islam, Ind: Hill Co, 1984/1985, hal.174



menghasilakan manusia hamba Allah yang diserahkan tugas ini kepada manusia

sebagai khalifah-Nya.Menghasilkan makhluk manusia melalyui perkawinan

sangat besar artinya, sebab Allah menginginkan adanya makhluk manusia ini,

sehingga untuk itu Allah menciptakan makhluk pertama Adam.25

Perkawinan  merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dengan

lembaga yang suci, tata cara melangsungannya, tata cara hubungan suami-istri

serta cara melakukan dan menyelesaikan perceraian, sebagaimana yang dijelaskan

dalam Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa’ ayat 1 berikut ini;










Artinya; “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama laindan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga

dan Mengawasi kamu.” QS. Al-Qura’an, 4:1)

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan  akan berperan setelah

25 Fuad Modh Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri,
Anak Angkat, Anak Zina, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991, hlm. 27



masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam

mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

C. Hamil Diluar Nikah

Perilaku generasi sekarang, terutama generasi muda yangsemakin kebarat-

baratan harus menjadi perhatian serius.Banyak ditemukan pelanggaran-

pelanggaran etika atau bahkan agama dalam pergaulan. Mereka sama sekali tidak

menyadari bahwa yang diperbuat adalah suatu perbuatan yang keliru, karena

hampir semua generasi mudamelakukannya dan menjadi sebuah kebiasaan

sehingga sesuatu yang seharusnyamerupakan sebuah kesalahan atau pelanggaran

berubah menjadi sesuatu hal yangbiasa. Contohnya adalah fenomena nikah hamil

sebagai akibat dari  pergaulan bebasyang berkembang dan sangat

memprihatinkan.26

Terjadinya krisis moral dalam masyarakat sedikit banyaknya diakibatkan

oleh aturan-aturan yang semakin memberikan kelonggaran bagi hubungan pria

dan wanita. Terbukti hampir  di semua negara dewasa ini. Kitab undang-undang

hukum pidana (KUHP) nya jika diamati sebenarnyamenyiratkan kebolehan

hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini dapat dilihat

antara lain:Pasal 248  KUHP Indonesia, juga di sebutkan bahwa:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, a) seorang

pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal

27 BW berlaku baginya, b) seorang wanita yang telah nikah yang

26 Djamaludin Ancok, Psikologi Islami Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal. 26



melakukan zina.

b. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri

tercemar.

c. Pengaduan dapat ditarik kembali selama peneriksaan dalam sidang

pengadilan belum mulai.

Selanjutnya di tambahkan pasal 285 bahwabarangsiapa yang dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan

dia di luar pernikahan, diancam karenamelakukan perkosaan dengan pidana

penjara paling lama dua belas tahun.27

Menikahi wanita hamil merupakan masalah yang hingga saat ini

senatiasadiperbincangkan secara serius.Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman

terhadap al-Qur’an dan hadis, para ulama berusaha untuk melakukan ijtihad dalam

rangka menetapkan hukum bagi masalah ini. Pada sisi lain, pemerintah juga telah

memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Hal ini terbukti dengan

dimasukkannya persoalan tersebut sebagai salah satu pembahasan dalam

kompilasi hukum Islam.

Dalam syariat ketentuan mengenai kebolehan mengawini wanita hamil

didasarkan atas firman Allah dalam al-Qura’an surat al-Nur







27 Moelyati, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),Jakarta: Bumi Aksara, 1996,
hal.104-105



Artinya; “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan

yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik,

dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin” (QS. Al-

Qura’an 24: 3)


