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Dengan rahmat, taufik dan hidayah Tuhan yang Mahaesa, dapat 
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kritik dan saran yang bersifat menyempumakan penulisan skripsi ini 

dari manapun datangnya akan saya terima dengan senang hati dan penuh 

rasa terima kasih. Namun demikian, mudah^mudahan skripsi ini dapat 

beimanfaat bagi para peirbaca dan dapat menperdalam pengetahuan saya 

dalam bidang hukum perdata.

Patut sekali di dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucap- 

kan terima kasih dan hormat kepada yang terhormat :

1.Ayah dan Bunda R.A.M. Djojonegoro tercinta atas keprihatinan beliau 

berdua dalam meniberikan nasihat dan doa restu untuk segala usaha 

saya dalam menuntut ilmu yang dapat berguna bagi bangsa dan negara;

2.Bapak Asis Safioedin, S.H. selaku dosen penibimbing dalam penulisan 

ini, yang di samping kesibukan-kesibukan pekcrjaannya, beliau masih 

scnpat untuk memeriksa, memberi petimjuk dan saran yang sangat ber

guna dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai;

3.Rapak Djasadin Saragih, S.H., LL.M yang telah memberikrin pctunjuk 

dan saran pada waktu mengajukan skripsi ini;
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4.seluruh bapak dan ibu dosen yang telah menuangkan ilmu kepada 

saya selaxna saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 

para pegawai, dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukun Universitas 

Airlangga yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi 

ini;

5 .kakak-kakak dan adikku yang ikut berdoa dan mendampingi saya se- 

lama ini dan tiada segan-segan pula memberikan dorongan spiritual 

serta nasihat yang bexmanfaat bagi saya selama ini.

Semoga saja saya diperkenankan oleh Tuhan untuk membalas jasa- 

jasa beliau yang telah saya sebutkan di atas.

Akhirulkalam, khusus untuk istriku tercinta yang dengan penuh 

pengorbanan dan kesetiaan telah mendampingi serta menberikan dorong

an semangat dan bantuan sejak awal sampai berakhimya penulisari 

skripsi ini, tiada lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih dengan 

iringan salam sayang abadi yang mendalam.

Surabaya, Maret 1980 Penyusun,

Ba gi an to D j o j one goro
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P E N D A H U L U A N

L R umusan Masalah

Sejak lahir di dunia ini orang telah berhibungan dengan orang- 

orang lainnya di dalam suatu wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. 

Mula-mula dia berhubungan dengan kedua orang tuanya, dan makin lama 

pergaulannya akan meningkat dengan teman bernain, kemudian makin me-, 

luas dengan masyarakat yang ada di sekitamya.

Dengan banyaknya pengalaman yang diperoleh dari hubungan-hu- 

bungan dengan masyarakat itulah, maka dia akan menyadari akan adanya 

kaidah-kaidah yang oleh sebagian warga masyarakat ditaati dan dipa- 

tuhi, serta dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Salah 

satu dari kaidah-kaidah yang ada dan merupakan kaidah yang terpenting - 

adalah kaidah hukun yang dapat ditemui dalam masyarakat -yang tradi-; 

sional maupun yang sudah modem. Tetapi kadang-kadang sebagian war

ga masyarakat itu banyak yang belum menyadari akan adanya kaidah yang 

mengatumya di dalam hidup bermasyarakat.

Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari akan adanya 

kaidah hukun di dalam kehidupannya bermasyarakat, jika dia telah me- 

lakukan sesuatu pelanggaran dan berakibat dia akan dicela atau diang- 

gap telah berani menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya, 

yang berakibat warga masyarakat yang melanggar akan mendapat sanksi 

dari masyarakatnya.

Hukum mengatur bagaimana cara seseorang bertindak di dalam me- 

lakukan hul^ungannya dengan sesama manusia. Mulai kapan dia dapat 

bertindak dalam hukum dan sampai sejauh mana tindakannya itu dapat 

dibenarkan. Di samping itu apakah ada faktor-faktor yang dapat mem- 

pengaruhi kedudukannya dalam hukum. Hal ini tentunya telah diatur

1
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oleh peraturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. 

■Pendek kata, hak dan kewajiban antara para warga masyarakat itu se- 

bagian besar diatur oleh hukum, baik yang tertulis maupun tidak ter- 

tulis.

, * ' Jika semua warga masyarakat kita menyadari bahwa hampir seluriih 

aspek kemasyarakatan telah diatur oleh hukum, maka dapat dikatakan a- 

kan sedikit sekali terjadi masalah dalam kehidupan masyarakat dalam 

kaitannya dengan hukum, karena hampir semua warga masyarakat telah 

mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam hidup ber- 

masyarakat yang tundiik pada peraturan atau hukum yang berlaku bagi 

masyarakat itu sendiri.

Tetapi di dalam pengamatan yang ada pada dewasa ini, masih ba- 

nyak sekali dalam sebagian masyarakat kita, baik yang laki-laki mau- 

pun wanita, tua maupun muda yang di dalam tindakannya sehari-hari - 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya - yang sering bertindak bebas se- 

bebas-bebasnya; dalam arti mereka itu ingin mengambil jalan yang prak- 

tis saja yang'tidak berbelit-beiit. Hal tersebut dapat terjadi kare

na memang sebagian masyarakat kita belum mengetahui bahwa sebenamya 

segala tindakannya itu kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh hal-hal 

tertentu yang memang sudah diatur di dalam hukum yang berlaku bagi 

masyarakat itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa segala tindakan 

dari masyarakat tersebut di atas tadi, dilakukan karena mendesaknya 

kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dalam mengikuti lajunya perkembang- 

an jaman sehingga makin banyak pula perbuatan-perbuatan hukum yang 

dilakukannya guna mengejar kebutuhan-kebutuhan hidupnya tanpa menya- 

dari kalau tindakannya itu masih dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang
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dapat mengubah kedudukan hukum perdatanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam penulisa ini 

saya ingin mencoba meirbahas satu-persatu hal-hal yang dapat mem- 

penganihi kedudukan hukum seseorang itu menurut BW.

2,Alasan Pemilihan Judul

Alas an pemilihan judul ini adalah karena masih banyaknya masa- 

lah yang ada di sekitar kita yang terjadi oleh kurang mengerti atau 

kurang sadamya sebagian masyarakat tentang kedudukannya di dalam 

hukum perdata. Di samping itu sampai saat ini masih belum ada suatu 

peraturan yang mengatur khusus tentang hukum orang yang bersifat na

si onal , sedang sanrpai sekarangpun - menurut hukum - masih dibedakan 

adanya beberapa golongan penduduk yang masing-masing- tunduk pada per

aturan hukumnya sendiri-sendiri.

Beberapa masalah yang dapat dilihat sampai sekarang ini: kalau 

ada seorang bumiputra yang mengadakan hi±»ungan hukum dengan seorang 

timur asing Tionghoa, maka hukum manakah yang dapat diperlakukan ? 

Apabila terjadi sengketa tentang domosili, maka hukum mana pula yang 

akan digunakan oleh kedua belah pihak dalam bidang pertfdilannya ? 

Dalam suatu perkawinan : apakah dibedakan antara laki-laki dengan 

perempuan dalam hal usia maupun hak-haknya sebelum dan sesudah per

kawinan ?

Dalam kenyataanya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi da

lam hal-hal tersebut di atas disebabkan karena belum sadamya seba

gian masyarakat kita akan kedudukannya dalam hukum perdata, sehingga 

sering terjadi sengketa-sengketa yang-sampai di muka hakim.

Adanya masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat kita
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inilah yang mendorong saya untuk memilih judul ini dengan harapan 

agar dapat menambah pengetahuan dalam hukum pexdata bagi yang memerlu- 

kannya, selain untuk memperdalam pengetahuan saya dalam hukum perdata.

3.Tujuan yang Hendak D icapai

Dengan makin majunya perkenibangan jaman saat ini maka makin ba- 

nyak pula masalah dalam hukum yang sulit untuk dipecahkan. Khususnya 

dalam hukum perdata akan bertambah pula persoalan yang akan tinibul 

karena makin banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan demikian, maka perbuatan hukun 

yang- dilakukan akan makin. bertambah puLav Sebagai akibatnya, akan ada 

pula permasalahan dalam hukum perdata yang sulit dipecahkan karena 

peraturan-peraturan hukum yang ada sudah tidak bisa menampung per

soalan hukum yang tinibul. Hal ini diperigaruhi pula oleh majunya per- 

kembangan jaman yang sangat pesat, sedangkan perkembangan hukum sangat 

lambat.

Dengan penulisan ini, saya ingin sedikit membantu pemerintah da

lam lapangan hukum perdata, yaitu dengan jalan memberikan input-input 

yang ber asal dari penulisan ini. Kemudian dengan ditambah beberapa 

input lainnya, saya ingin berharap bisa dikeluarkannya suatu peraturan 

hukum yang baru yang bersifat nasional khususnya dalam hukum orang.

^.Hetode Pe w a h a s a n

Di dalam penulisan skripsi ini, sebelumnya saya telah mengada- 

kan persiapan-persiapan baik berupa penelitian-penelitian maupun bahan- 

bahan yang di perlukan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
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Penelitian yang bersifat wawancara telah pemah saya adakan 

dengan sebagian golongan masyarakat di Surabaya maupun dengan bebera

pa orang yang mempunyai keakhlian dalam bidang hukum perdata. Di 

samping itu untuk melengkapi penulisan ini saya menfoaca buku-buku 

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada dari perpustakaan 

Fakultas Hukum 1 M  vers it as Airlangga Surabaya.

Dari hasil wawancara dan membaca buku-buku yang ada akhimya 

saya mencoba menyajikan dalam skripsi ini.

5,Sistcmatika

Sistematika penulisan skripsi ini akan terurai sebagai berikut: 

Pendahuluan

Yang saya uraikan adalah :

l.Rumusan Masalah;

i.Alasan Pemilihan Judul;

3.Tujuan yang Hendak Dicapai;

4.Metode Penbahasan;

S.Sitematika*

*
Wawancara tersebut diadakan pada :

a.tanggal 6 Januari 1980, dengan Achmad Arif in, Seorang Pengacara di 
Surabaya.

b.tanggal 13 Januari 1980, dengan nyonya Soedjono, Kepala Tata Usaha
S.M.A.N. II. Surabaya.

c.tanggal 26 Januari 1980, dengan Tedjo Soemamo, Pcnborong Bangunan 
pada Kota Madya Surabaya.

d.tanggal 3 Februari 1980, dengan Sarimin, TVikang Kayu (di daerah 
Kenjeran) Surabaya.

e.tanggal 10 Februari 1980, dengan Soetopo, Pegawai Dinas Pendapatan 
dan Pajak Daerah Kota Madya Surabaya.
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Sesudah pendahuluan, baru saya akan menginjak pada bab-bab 

yang tersusun menjadi ti£a bab dan terakhir adalah kesimpulan dan 

saran-saran.

Adapun bab'-bab tersebut adalah sebagai berikut :

I.HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

1.Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia

2.Hukum Adat yang Berlaku di Indonesia

3.Hukum Perdata BW yang Berlaku di Indonesia

II ,‘PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

1 .Kemungkinan Penundukan Diri pada Hukum Perdata BW

2.Hukum Perdata bagi Golongan Bumiputra

III.BEBERAPA HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEDUDUKAN 

HUKUM PERDATA SESEORANG MENURUT BW

1. Golongan Penduduk

2.Domisili

S.Perbedaan Kelamin

4*Usia

5*Perkawinan

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
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BAB I 

HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

1.Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia

Agama Islam mulai berangsur-angsur masuk ke Indonesia sejak 

abad ketujuh Masehi atau dalam abad pertama Hijrah, 'yang dibawa ma

suk oleh pedagang-pedagang bangsa Arab yang sudah menganut agama 

Islam”'1'. Para pedagang itu, selain bemiaga, mereka pun secara sam- 

bil lalu juga menyiarkan agama Islam.

Dengan demikian mula-mula agama Islam disiarkan ke Indonesia 

bukan oleh suatu misi yang khusus, tetapi karena agama Islam menga- 

jarkan kepada penganut-penganutnya bahwa selain harus mengamalkan 

ajaran agama dengan sebaik-baiknya, juga berkewajiban menyampaikan 

kebenaran ajaran yang diyakininya kepada orang lain sesuai dengan 

kemampuan masing-masing.

Adapun tempat yang mula-mula didatangi agama Islam di Indone
sia adalah : Aceh di pesisir utara Sumatra. Karena letaknya 
berdekatan dengan selat Malaka, sehingga tempat itulah 2 yang 
menjadi persinggahan para pedagang yang menuju Tiongkok .

Oleh karena itu dalam sejarah disebutkan bahwa Sumatra me- 

rupakan pintu gerbang masuknya agama Islam ke Indonesia.

Pada sekitar abad ketiga belas Masehi, pengaruh-pengaruh aga

ma Islam sudah kuat sekali di Indonesia. Hal ini terbukti dengan

^A.Mudzakkir dan Wardan Amir, Pendidikan Agama, Penerbit Ko
ta Kcmbang, Yogyakarta, 1976, cet. I,him. 37.

^Ibid, him. 37.

7
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munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu, antara lain : 

Samudra Pasai, Aceh, Maluku, Kesultanan Palembang, Ri.au, Minangka- 

bau, Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya agama Islam 

dengan cepat berkembang ke seluruh pelosok tanah air.

Pada masa akhir kerajaan Mataram para penguasa "menggunakan 

Islam untuk dipadukan dengan tradisi Hindu dan Buda sebagai tindak- * 

an politik sehingga mengaburkan dasar Tauhid dan melemahkan sejarah 

Islam" 3.

Selagi berlangsungnya masa transisi ke arah penegakan dan 

pemumian aqidah dan sejarah Islam di kalangan rakyat Indonesia sa

at itu, datanglah penjajah Belanda yang datang karena didorong 

oleh kepentingan ekonomi. Kemudian dengan kekuatan militemya mere

ka menguasai kehidupan politik di Indonesia. Di bidang sosial e- 

konomi Pemerintah Kolonial menggunakan alat-alat untuk mencapai tu- 

juannya dengan cara memiskinkan rakyat secara merata baik jasmani 

maupun rohani. Dengan demikian, maka rakyat tidak mampu menyusun 

perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial saat itu.

Akibat kekejaman dan tindakan sewenang-wenang dari penjajah 

Belanda, timbullah perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana. Yang 

penting di antaranya adalah : Perang Padri di Sumatra Barat, Perang 

Diponegoro di Jawa Tengah, Perang Aceh, dan sebagainya. Peperangan 

yang dilakukan oleh rakyat Indonesia waktu itu disebabkan oleh 

karena mereka ingin membela agama dan tanah airnya dari tindakan

3
Kelompok Seminar Mahasiswa Fakultas llukun Unibraw, Peranan 

Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum di Indonesia (tidak diterbitkan), 
MeTT978/fiLn. 3.
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sewenang-wenang penjajah Belanda.

, Setelah mengetahui selintas sejarah masuknya Islam ke Indone

sia, maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam tentu telah dikenal dan 

tentu pula akan dianut oleh rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Kalau kita mau menguraikan proses masuknya hukum Islam ke 

Indonesia, dapatlah kita bagi dalam dua proses, baik proses evolusi 

terjadinya maupun proses pasang surut berlakunya, yaitu :

A.sebagai hukum normatif yaitu sebagai hukum agama yang harus di- 

jalankan oleh rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dalam penger-

tian hukum normatif ini, maka sejak masuknya agama Islam-ke Indo

nesia sampai lebih kurang tiga setengah abad dijajah Belanda,ter- 

nyata sampai sekarang pengaruh hukum Islam tidak tiemah lenyap 

dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena .rakyat'Indonesia 

yang menganut hukum Islam sangat taat dan patuh dalam menjalan- 

kan ajaran-ajaran agama Islam;

B.sebagai hukum formal baik "dalam arti hukum negara* seperti pemah 

terjadi pada jaman kerajaan-kerajaan Islam (Samudra Pasai, Banten, 

Hasanuddin, Demak, dan lain-lain), maupun dalam arti hukum for

mal yang berlaku dari jaman Belanda sampai sekarang. Dalam 

pengertian ini pun hukum Islam tidak pemah lenyap dari arti 

hukum formal, meskipun Belanda pada saat itu berusaha melenyapkan 

hukum Islam dari kehidupan rakyat dengan cara tidak memasukkan 

unsur-unsur hukum yang bemafaskan Islam.

* Jadi dapatlah dikatakan bahwa sejarah tujuan masuknya Islam 

ke Indonesia hanya bermotifkan keagamaan dan kultural semata..

Hukum Islam di Indonesia tidak ditegakkan dengan paksaan
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ataupun dengan kekuasaan, dan tidak pula bertujuan untuk menegakkan 

kekuasaan atau kewibawaan Islam. Dengan dasar itu, .maka tidaklah he- 

ran jika pada waktu itu usaha Belanda gagal melenyapkan, setidak-ti- 

daknya menghalang-halangi tumbuhnya hukum Islam di dalam masyara

kat Indonesia. Akhimya penjajah Belanda terpaksa menyalurkan hukum 
\

Islam dalam bentuk yang formal, walaupun dalam arti yang sangat ter- 

batas,

Dengan dikeluarkannya pasal 134 IS ayat 2 yang berbunyi 

"akan tetapi sekedar tidak diatur secara lain oleh ordonansi, maka 

perkara hukum sipil antara orang Islam harus diperiksa oleh hakim 

agama, kalau dikehendaki oleh hukum adat mereka". Kemudian disusul 

dengan S 1882 no. 152 tentang pengadilan di Jawa dan Madura yang 

berbunyi "perkara-perkara yang pada umunnya dipandang masuk kekuasa

an pengadilan agama ialah perkara-perkara yang erat hi±>ungannya 

dengan agama Islam".

Jadi jelaslah, bahwa kedua peraturan tersebut menunjukan ada

nya pengaruh hukum Islam yang berlaku pada saat itu. Kemudian 

S 1882 no. 152 diganti dan diubah dengan S 1937 no. 116 dan no.610.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 pada tahun 1974 

yaitu Undang-undang tentang Perkawinan, maka berlakunya hukum Is

lam dapat dikatakan lebih mengikat, khusus dalam bidang hukum orang 

dan hukum keluarga, yaitu dalam hal tata cara nikah, talak, dan ru- 

juk. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal Undang-undang terse

but yang sebagian memang terpengaruh oleh hukum Islam, misalnya : 

a .pasal 3 ayat 2: pengadilan dapat membcri izin kepada seorang suami 

Uptuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-
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pihak yang bersangkutan.

Hukum Islam juga mengatur- tentang seorang suami yang beristri 

lebih dari seorang (sebanyak-banyaknya empat orang), asalkan dia 

dapat berlaku adil pada istri-istrinya;

b.pasal 11 menyebutkan bahwa bagi seorang wanita yang perkawinannya 

putus berlaku jangka waktu tunggu.

Hukum Islam juga mengatur jangka waktu tunggu yang biasa di- 

sebut masa idah;

c.pasal 31 ayat 3 menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri 

ibu runah tangga.

Dari beberapa contoh tersebut di atas, dapatlah diketahui ada

nya pengaruh hukum Islam dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 yang 

merupakan salah satu hukum nasional kita di bidang perkawinan.

Jadi jelaslah sekarang sejak adanya Undang-undang perkawinan 

ini maka hukum Islam yang mengenai masalah perkawinan berlaku sangat 

mengikat. Hukun waris dan hukum-hukum yang lain masih tetap berlaku 

juga, hanya saja kekuatan mengikatnya tidak sama pada tiap-tiap da- 

erah. Hal ini disebabkan karena pengaruh-pengaruh hukum Islam pada 

dewasa ini dalam tiap-tiap daerah di Indonesia tidak sama. Hal ter

sebut bergantung pada kemajuan yang dicapai oleh masyarakat pada 

tiap-tiap daerah.

2.Hukum Adat yang Berlaku di Indonesia

Sbperti kita ketahui, wilayah negara Indonesia ini terdiri atas 

kepulauan dan suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. 

Di dalam wilayah yang sangat luas ini, hukum adat tumbuh, dianut,dan 

dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEDUDUKAN  
BAGIANTO DJOJOHEGORO



12

tertib hukum di antara orang-orang yang tergabung di dalam kelom- 

pok-kelompok masyarakat. Dengan demikian dapatlah dihindarkan sega

la bencana yang akan mengancam ketertiban yang sudah terpelihara di 

dalam kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri.

Betapapun kecil dan sederhananya suatu kelompok masyarakat, 

hukum yang terdapat di dalamnya merupakan pedoman bagi anggota ke

lompok itu untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuai dengan yang di

kehendaki oleh masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat mempunyai 

kebudayaan yang sesuai dengan jiwa masyarakat tersebut dengan sega

la' corak, sifat, serta struktumya sendiri. Hal itu bersesuaian 

pula dengan alam pikiran yang tinbul dan dikehendaki oleh tiap-tiap 

kelompok masyarakat yang ada. Jadi tidaklah mungkin suatu peraturan 

yang masih asing bagi suatu masyarakat dipaksakan untuk berlaku di 

dalam masyarakat tersebut apalagi bila peraturan itu bertentangan 

dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan 

masyarakat itu.

Semua peraturan, tingkah laku, kebiasaan yang dijadikan pedo

man dan timbul sesuai dengan jiwa dan kehendak masyarakat itu sendi

ri lama-lama menjadi hukum tidak tertulis yang ditaati dan dilak- 

sanakan oleh warga masyarakat itu sendiri. Hukum tidak tertulis 

yang ada di dalam masyarakat itulah yang kita kenal sebagai hukixn 

adat.

Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda 
"adat recht", yang pertama kali dikemukakan oleh Snouk Hurgronje 
yang kemudian dipakai dalam bukunya "De Acehers" (Orang-orang Aceh). 
Istilah "adat recht" ini kemudian dipakai pula oleh Van Vollenhoven .

^Iman Soedijat, Asas-asas Hukum Adat (kuliah tahun 1968 dan 
1969, Penerbit Gajah ftacfa, Yogynkarta, him. 1.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEDUDUKAN  
BAGIANTO DJOJOHEGORO



13

Van Vollenhoven berhasil meirbagi lingkungan hukum adat (adat 

fochtskring) di Indonesia menjadi 19 bagian.

Untuk dapat mengetahui masyarakat hukum seseorang dalam hukum 

adat, maka dapat dipakai dua macam dasar :

A.Berdasarkan pertalian darah atau keturunan (genealogis) yang ter- 

bagi lagi dalam tiga bagian :

a.pertalian darah menurut garis ibu (matrilinial); 

b .pertalian darah menurut garis bapak (patrilinial);

c.pertalian darah menurut garis bapak dan garis ibu (parental).

B.Berdasarkan lingkungan daerah (teritorial), yang dapat dibagi la

gi dalam tiga bagian :

a..p.ersekutuan desa;

b.persekutuan daerah;

c.perserikatan dari beberapa daerah.

Dengan adanya beberapa masyarakat hukum di Indonesia, maka 

akan berbeda juga hukum adat yang ada pada tiap-tiap masyarakat hu

kum. Kita ambil contoh dalam hal perkawinan, misalnya :

- dalam masyarakat yang menganut sistem matrilinial, bentuk perka

winan bentuk perkawinan yang umum dilakukan disebut "perkawinan 

jujur”, yaitu sitem perkawinan manakala pihak laki-laki menberi- 

kan sesuatu yang bersifat magis kepada keluarga si wanita untuk 

melepaskan wanita itu dari ikatan keluarga asalnya. Dengan de- 

mikian serentak si wanita tersebut masuk ke dalam marga laki- 

laki. Dalam perkawinan ini, dapat diartikan bahwa kedudukan 

suami lebih tinggi daripada kedudukan istri.

- dalam masyarakat yang menganut sistem parental, kedudukan antara
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pihak laki-laki dan pihak wanita adalah sama. Tetapi ada juga be

berapa perkecualian dalam bentuk perkawinannya, yaitu perkawinan 

"nyalindung kagelung". .Dalam perkawinan ini istri berasal :.dari 

keluarga yang kaya, sedangkan suami berasal. dari keluarga yang ku-
>

rang mampu. Jadi dalam hal ini, istrilah yang berkuasa, sedang 

suami tidak mempunyai hak apa-apa. Kebalikan dari perkawinan nya

lindung kagelung adalah perkawinan 'Vagih kayu".

Menurut F.D. Holleman, di dalam pidato inaugurasinya yang 
berjudul "De Commune Trek in het Indonesiche Rechtsleven" (Corak 
kegotong royongan di dalam kehidupan hukum Indonesia), menyimpul- 
kan adanya empat sifat umum hukum adat Indonesia, yang hendaknya 
dipandang sebagai suatu kesatuan, yaitu : sifat religio magis, 
sifat ko»un (commun), sifat kontan (tunai), dan sifat kongkrit 
(visuil) .

Dari keempat sifat yang disebutkan tadi saya mencoba untuk 

menerangkan satu persatu sebagai berikut :

- religio magis, yaitu sifat atau cara berpikir yang tanpa logika, 

atau percaya akan adanya kekuatan gaib, dan lain sebagainya. Kita 

ambil contoh misalnya: adanya suatu kepercayaan bahwa di tempat- 

tempat tertentu masih ada sesuatu ,rkekuasaan" yang dapat menimbul- 

kan bencana atau rejeki pada desa atau daerah itu. Untuk waktu- 

waktu tertentu tersebut diberi sesajen oleh sebagian penduduk di 

desa atau daerah itu;

- komun, yaitu suatu sifat mendahulukan kepentingan umum daripada 

kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini sering kita lihat bahwa 

seorang atau tiap-tiap penduduk desa rela mengorbankan sebagian 

dari tanah pekarangannya untuk dipakai sebagai pos keamanan atau

SIbid., him. 29.
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untuk pelebaran jalan. Hal ini menunjukan adanya kepentingan unun 

yang lebih diutajnakan daripada kepentingan pribadi;

- kontan, yaitu suatu sifat yang langsung. Dalam hal ini kita ambil 

contoh suatu transaksi jual beli. Di dalamnya menunjukan bahwa an- 

tara prestasi dan kontraprestasi dilakukan sekaligus dalam waktu 

yang bersamaan. Dengan kata lain: penbayaran dan penyerahan ba- 

rang dilaksanakan pada saat yang sama;

- kongkret, yaitu dalam mencapai sesuatu yang dikehendaki selalu di- 

beri tanda yang kelihatan, baik langsung maupun hanya merupakan 

siirfool saja dari obyek yang dikehendaki itu. Contoh:adanya pening- 

set dalam suatu perkawinan atau adanya panjer dalam suatu jual be

li.

Dengan berlakunya UUPA pada tanggal 24 Septenber 1960, maka 

terjadilah suatu perubahan besar atas hukum adat khususnya dalam bi- 

dang hukum pertanahan (agraria). Sehingga pada saat ini kita hanya 

mengenal satu macam tanah saja yaitu tanah Indonesia. Hal ini benar- 

benar berbeda dengan apa yang terdapat pada jaman Hindia Belanda da- 

hulu yang membagi tanah di Indonesia dalam dua bagian yaitu tanah- 

Indonesia dan Eropa.

Dikeluarkannya Undang-undang no. 1 tahun 1974, yaitu Undang- 

undang tentang perkawinan, juga membawa pengaruh terhadap hukum adat 

khususnya dalam bidang perkawinan. Dahulu perkawinan dapat dilaksa

nakan dengan peraturan agama dan adat setcmpat, tetapi sekarang per

kawinan tersebut harus mengjkuti peraturan-peraturan Ihdang-undang 

tentang perkawinan, baik mengenai batas usia untuk kawin maupun ten

tang tata cara perkawiminnya.
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Pada dewasa ini, menurut pengamatan saya banyak sekali terja- 

di perkembangan-perkembangan hukum adat di Indonesia. Hal ini di- 

sebabkan karena makin majunya perkenibangan jaman yarig berakibat ma- 

kin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dengan 

demikian, maka di '.dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sudah mendesak 

itu banyak aturan hukum adat yang dikesampingkan.

Sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah 

pasal 131 ayat 2 IS yang menyebutkan ’bagi golongan hukum Indone

sia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka". Sedangkan pada 

pasal peralihannya yaitu pasal 131 ayat 6 IS mehgatakan "selama hu

kum perdata dan hukum dagang bagi golongan hukum Indonesia asli dan 

Timur Asing belum diganti seperti ditetapkan dalam pasal 131 ayat 2^ 

IS, maka hukum tersebut masih tetap berlaku bagi kedua golongan hukum 

itu.

Karena sampai sekarang belun ada suatu peraturan yang mengganti 

atau memperbaharui kedua pasal tersebut, maka atas dasar pasal II 

Aturan Peralihan UUD 1945, sampai saat ini hukum adat tetap berlaku 

di Indonesia.

Demikian selintas tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia.

3.Hukui Perdata BW yang Berlaku di Indonesia

Kita mengetahui bahwa Hukum Perdata BW yang ada sekarang ini 

berlaku di negara kita berdasarkan "asas konkordansi"^. Karena ber

lakunya BW itu berdasarkan asas konkordansi, maka isi BW tersebut se-

^Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, 
Penerbit PT Pembangunan, Jakarta, 1967,cet7 V, I S .  56.
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bagian besar hampir sama dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

di Nederland.

Sebagai dasar hukum berlakunya BW di Indonesia, adalah pasal 

131 IS. Pada tanggal 1 Mfei 1848 -.berdasarkan publikasi (pengumunan) 

tanggal 30 April 1847; S 1847 - 23, BW mulai berlaku di Indonesia.

Perlu diketahui, bahwa S 1847 - 23 menyatakan, bahwa BW hanya 

berlaku bagi :

- orang-orang Eropa;

- orang-orang Indonesia turunan Eropa;

- orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa, yaitu mereka yang 

pada saat itu beragama Kristen.

Sedang menurut pasal 163 IS menyatakan, bahwa dalam hubmgan 

berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 

tiga golongan, yaitu:

- golongan Eropa;

- golongan Timur Asing;

- golongan Bumiputra (Indonesia asli).

Dengan demikian, maka hukum perdata yang berlaku pada 

Hindia Belanda adalah hukum perdata Eropa atau BW dan hukum 

adat. Hal ini mengakibatkan adanya dualisme dalam lapangan 

perdata. Untuk lebih jolasnya bagi siapakah Hukum Perdata BW dan 

hukum perdata adat itu berlaku, dalam penulisan ini saya akan menco- 

ba menguraikannya sebagai berikut :

A.golongan Bumiputra, yaitu golongan . rakyat asli Hindia 

Belanda.yang tidak berpindah ke golongan lain, atau yang mula-mula 

termasuk golongan lain, tetapi telah meleburkan di.ri. ke dalam

jaman

perdata

hukum
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golongan bumiputra. Hukum yang berlaku bagi golongan ini adalah 

hukum yang berlaku sejak dahulu di kalangan rakyat, yang sebagian 

besar belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat 

mengenai segala masalah di dalam kehidupannya dalam masyarakat 

yang lebih dikenal dengan nama hukum adat;

B.golongan Eropa, yaitu golongan penduduk yang bukan asli Indonesia, 

tetapi mereka berasal dari orang Tionghoa dan Eropa. Hukum yang 

berlaku bagi golongan ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

BW dan Kitab Undang-undang Hukum Da gang; dengan pengertian bahwa 

golongan Tionghoa (terhadap BW) ada sedikit penyimpangan yaitu bagi 

an 2 dan bagian 3 dari Titel IV Buku I (tentang upacara yang 

mendahului. pemikahan dan mengenai penahan pemikahan) tidak ber

laku bagi mereka, sedangkan bagi mereka ada suatu Burgerlijke 

Stand tersendiri. Di samping itu, ada juga suatu peraturan bagi 

golongan Tionghoa tentang pengangkatan anak (adopsi) sebab adopsi 

tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW;

C.golongan penduduk yang bukan asli, yang bukan berasal dari golong

an Tionghoa atau Eropa yaitu : Arab, India, dan lain sebagainya. 

Hukum yang berlaku bagi golongan ini adalah sebagian ddri BW ten

tang bagian-bagian yang mengenai hukun kekayaan harta benda, se- 

dang mengenai bagian hukum waris, hukun keluarga, dan hukum orang 

berlaku hukum mereka sendiri yang dibawa dari negeri asalnya.

Adapun sistematik BW itu adalah :

- Buku 1 : Hukum Orang dan Keluarga; ■

- Buku II : Hukum Benda, termasuk di dalamnya tentang hukum waris;

- Buku III : Hukum Pcrikatan atau Hukun Perjanjian;
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- Buku IV : Hukum Bukti dan Daluwarsa.

Sejak mulai berlakunya sampai saat ini, telah terjadi beberapa 

penibahan pada BW karena beberapa pasal dalam BW sudah dianggap ti

dak sesuai lagi dengan keadaan di negara kita, yaitu :

- dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria pada tanggal 

24 September 1960 merupakan penibahan terhadap Buku II BW sebab 

UUPA tersebut mencabut :

a.Agrarische Wet S 1870 - 55;

b .Domeinverklaringen antara lain untuk Sumatra, Manado, Kalimantan 

Selatan, dan Kalimantan Timur;

c.pencabutan yang terpenting terjadi terhadap Buku II BW, yang me- 

nyatakan :

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia 
sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan 
mengenai hipotek yang masih berlaku pada saat berlakunya 
UU ini .

Jadi dengan dikeluarkannya Undang-undang ini (UUPA), berarti 

dualisme dalam hukum perdata khususnya dalam bidang hukum pertanah- 

an (agraria) telah tidak ada sehingga pada saat ini kita hanya 

mengenai satu macam tanah saja yaitu tanah Indonesia. Hal ini be- 

nar-benar berbeda dengan apa yang terdapat pada jaman Hindia Be

landa dahulu yang merribagi tanah di Indonesia dalam dua bagian yaitu 

tanah-tanah Indonesia dan Eropa.

Penibahan selanjutnya ialah dengan dikeluarkannya surat eda-

7
Asis Safioedin, Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetboek, Pe

nerbit Alumni, Bandung, 1978, cet. Ill,Him. 56.
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ran Mahkamah Agung no. 03 - 1963 yang ditujukan kepada semua Ke- 

tua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh In

donesia, untuk menganggap BW tidak sebagai Undang-undang, dan me

nyatakan tidak lagi berlaku pasal-pasal : 108 dan 110, 284 ayat

3, 1682, 1579, 1238, 1460, dan 1603 X ayat 1. Surat edaran ini 

tentu akan mempunyai kekuatan dengan melalui putusan hakim atau 

yurisprudensi pada umimnya.

Dengan makin majunya perkembangan jaman pada saat ini, ma

ka akan makin bertajrbah pula kebutuhan-kebutuhan yang harus di- 

penuhi oleh orang-orang di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal 

ini akan mengakibatkan makin bertanbah pula perbuatan hiikum yang 

dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata 

sebagai salah satu dari tindakannya guna memenuhi kebutuhan-kebu

tuhan hidupnya. Sebagai contoh dapat kita lihat beberapa perbuat

an hukum yang dilakukan masyarakat yang ada di sekitar- kita misal- 

nya : jual beli, sewa menyewa, kontrak rumah, perjanjian dalam 

pemborongan, hutang piutang, dan lain*sebagainya.

Maka, apabila terjadi di dalam masyarakat sengketa dalam 

hukum perdata yang sampai ke pengadilan, kebanyakan par^ hakim pa

da waktu memeriksa perkaranya akan selalu menggunakan dasar-dasar 

atau ketentuan yang ada di dalam BW. Hal tersebut dilakukan oleh 

para hakim karena sampai saat ini kita belum menipunyai suatu per- 

aturan hukum yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata sekali adanya 

kebutuhan masyarakat yang sangat bcsar dalam bidang hukum perdata. 

Jadi dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa surat edaran Mahkamah
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Agung tersebut sebagian besar tidak dapat dilaksanakan oleh para 

hakim tanpa melalui keputusan pengadilan atau yurisprudensi.

Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 mengata- 

kan bahwa " Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih terus 

berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Da

sar ini Oleh karena sampai saat ini pasal 131 IS yang merupa

kan dasar hukum berlakunya Hukum Perdata BW di Indonesia belum 

diganti atau dicabut dengan peraturan hukun yang baru, maka sampai 

saat ini juga pasal 131 IS masih berlaku. Dengan lain perkataan 

Hukum Perdata BW masih berlaku juga di Indonesia.

Demikianlah sedikit uraian tentang hukum perdata BW yang 

berlaku di Indonesia.
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BAB II 

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

l.KEMUNGklNAN PENUNDUKAN DlRI PADA HUKUM PERDATA BW

Kemmgkinan bagi seorang bukan Eropa untuk dengan suka rela 
mentaati hukum privat Eropa ditetapkan dalam suatu peraturan or- 
ganik ( pada pasal 131 ayat 4 IS ) yang terdapat dalam LNHB 
1917 - 12. Peraturan ini diberi nama " Regeling Nopens de 
Vrijwillige Onderwerping aan Europeesch Privat Recht ( peraturgn 
mengenai pentaatan dengan suka rela pada hukum privat Eropa ) *

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa maksud pasal 134 ayat

4 IS tersebut 'adalah bahwa golongan penduduk Bumiputra dan Timur 

Asing dapat mengesampingkan berlakunya hukum adat mereka atas kemau- 

an sendiri atau dilakukan atas kehendak pemerintah dengan jalan 

menundukan diri kepada Hukum Perdata BW baik secara keseluruhan, se

bagian, atau hanya untuk suatu tindakan hukum tertentu, maupun seca

ra diam-diam kepada Hukun Perdata BW.

Penundukan suka rela ini diatur dalam : Koninklijk Besluit atau 

Keputusan Raja tanggal 15 September 1916; S 1917 - 12 jo. 528 yang 

mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1917. Kemudian diadakan perubah- 

an-perubahan dan tambahan di antaranya dalam : S 1926 - 360, S 1931 - 

168 jo .  423, S 1932 - 42, dan yang terakhir adalah S 1942 - 13 jo. 

14.

Tujuan Pemerintah Hindia Belanda mengadakan lenbaga penundukan 

ini adalah untuk memberikan keamanan dan keuntungan kepada orang-

O
E.Utrecht, Pengantar Dalam Hukun Indonesia, PT Penerbit dan 

Balai Buku " Ichtiar ", Jakarta, 1959, cet. V,~hlm. 628 - 629.
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orang yang termasuk golongan Eropa apabila mereka menbuat perjanjian 

atau perikatan dengan orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan 

Eropa. Hal ini disebabkan karena Hukun Perdata Eropa merupakan hu

kun tertulis yang akan lebih meirberikan kepastian hukum daripada hu- 

kum adat, ,yang sebagian besar merupakan hukum tidak tertulis. Maka 

dengan memperlakukan Hukum Perdata BW atas perjanjian yang dibuatnya, 

dapat dikatakan kepentingan orang-orang yang termasuk golongan Eropa 

dapat diamankan.

Lenibaga penundukan terhadap Hukun Perdata BW itu dibagi dalam:

A.penundukan secara suka rela, yaitu penundukan atas kehendak sendi- 

ri kepada Hukum Perdata BW dan hukum dagang dari orang-orang yang 

bersangkutan. Penundukan secara suka rela ini terbagi lagi dalam :

a.penundukan untuk seluruhnya; peraturan penundukan ini diatur da

lam S 1917 - 12 pada | 1 - pasal 1 -17. Ketentuan ini hanya 

berlaku terhadap orang-orang Bumiputra dan Timur Asingserta anak- 

nya dan keturunan dari anak-anak itu yang belum cukup umur 

( minderjarig ). Lain daripada itu ketentuan ini tidak boleh di

lakukan oleh beberapa orang tertentu :

- seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu orangAistri;

- seorang wanita yang masih bersuami;

- seorang anak yang belum cukup umur;

- orang yang masih di bawah pengampuan atau kuratele.

Apabila seseorang secara suka rela menundukan diri untuk selu

ruhnya ke dalam Hukum Perdata BW, tidaklah berarti bahwa dia te

lah heralih ke dalam hukum Eropa, melainkan dia tctap masih ber- 

ada dalam golongan hukumnya sendiri. Hanya saja dalam bidang hu-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEDUDUKAN  
BAGIANTO DJOJOHEGORO



24

kum perdata (dalam hal-hal tertentu ) dia dikuasai dan harus 

,tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Perdata 

BW.

Jadi, jika seseorang telah dengan suka rela menundukan diri ke

pada Hukum Perdata BW, apabila terjadi sengketa dalam bidang per

data maka dia akan diperiksa dan diputus perkaranya dengan mema- 

kai dasar atau ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perdata BW.Sedang- 

kan dalam sengketa yang ada di luar hukum perdata, dia akan dipe

riksa dan diputus perkaranya dengan menggunakan ketentuan-ketentu

an yang ada dalam hukum yang berlaku bagi golongannya.

Perlu diketahui pula, bahwa lenibaga penundukan tmtuk seluruhnya 

ini tidak dapat dicabut kembali. Jadi sekali seseorang secara su

ka rela menundukan diri kepada kes.eluruhan Hukum Perdata BW, ma

ka untuk selamanya orang itu tidak dapat kenfrali kepada hukum per-

Q
datanya yang semula .

b.penundukan tmtuk sebagian : peraturan untuk penundukan ini diatur 

dalam S 1917 - 12 f 2 - pasal 18-25. Ketentuan tentang penun

dukan untuk sebagian ke dalam Hukum Perdata BW ini hanya dituju- 

kan kepada golongan Bumiputra saja, sedang terhadap golongan Ti

mur Asing bukan Tionghoa ketentuan penundukan ini tidak diperlu- 

kan. Mereka sesungguhnya sudah ditundukan kepada hukum tersebut 

berdasarkan S 1924 - 556, juga terhadap golongan Timur Asing 

Tionghoa telah diatur dengan S 1917 - 129, terakhir diubah de

ngan S 1.925 - 92. Golongan yang tidak boleh melakukan penundukan

o
Baca : Asis Safioedin, Op.Cit., him 27 - 30.
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ini adalah golongan yang terdapat dalam penundukan seluruhnya, 

kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang asal saja 

dia telah memperoleh persetujuan dari? istri-istrinya. Hal ini 

dapat dimaklumi karena ketentuan mengenai hukum orang dan hukun 

keluarga dikecualikan dalam penundukan untuk sebagian ini;

c.penundukan untuk suatu tindakan hukum tertentu : peraturan untuk 

penundukan ini diatur dalam S 1917 - 12 $ 3 - pasal 26-28. 

Orang-orang golongan Bumiputra dapat menggunakan lembaga ini un

tuk menundukan diri secara suka rela dalam suatu tindakan hukum 

tertentu ke dalam hukum perdata, tetapi teibatas hanya dalam bi- 

dang hukum harta kekayaan atau hukum benda saja ( termasuk di 

dalamnya hukum perjanjian dan hukum perikatan ). Pengecualian 

dari lenfoaga penundukan ini adalah hukum pertanahan dan hukum ke- 

palitan. Hukum orang dan hukum keluarga serta hukum waris, dalam 

hal ini yang berlaku adalah hukumnya sendiri yaitu . hukum- adat. 

Mengenai golongan Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa, lem

baga ini tidak diperlukan sebab telah diatur dalam S 1917 - 129 

dan S 1924 - 556.

B.Penundukan anggapan atau diam-diam : peraturan untuk penundukan ini 

diatur dalam S 1917 - 12 § 3 - pasal 29. Ketentuan penundukan 

ini juga hanya diperuntukan golongan Bumiputra, dengan catatan per- 

buatan hukum yang dilakukannya tidak diatur di dalam hulum perdata 

adatnya. Lembaga ini hanya dipakai dalam bidang hukun harta keka

yaan termasuk di dalamnya hukum perjanjian dan hukum perikatan. 

Sebagai'’contoh penundukan terhadap suatu tindakan hukum tertentu 

misalnya
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- menandatangani surat perjanjian asuransi;

- menandatangani aksep ( surat kesanggupan menbayar hutang );

- menandatangani wesel ( surat piutang yang berbentuk surat perin- 

tah merribayar uang dengan syarat-syarat yang tercantum dalam pa- 

sal 100 KUHD )10.

Menurut pengamatan yang ada pada dewasa ini, lembaga penundukan 

ini sering kali dipergunakan oleh golongan Bumiputra maupun Timur A- 

sing. Hal ini disebabkan Oleh karena belum adanya suatu peraturan 

hukum perdata yang bersifat nasional ( kecuali hukum agraria dan hu

kum tentang perkawinan ), sedangkan kebutuhan masyarakat dalam bidang 

hukun harta kekayaan dan hukum benda ( khususnya hukum perjanjian dan 

hukum perikatan ) sangat diperlukan sekali oleh mereka.

Demikianlah selintas tentang lenbaga penundukan terhadap Hukun 

Perdata BW atau kemungkinan penundukan diri terhadap Hukum Perdata 

BW.

2,Hukum Perdata bagi Golongan Bumiputra

Pasal 163 IS menyatakan bahwa dalam hubungan. dengan berlaku

nya Hukum Perdata BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi 

dalam 3 golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan go

longan Bumiputra.

Oleh karena kebutuhan hukum dan suasana hidup dari tiap-tiap 

golongan penduduk tersebut beiheda, maka dengan sendirinya hukum yang

berlaku bagi mereka pun juga berlainan, khususnya dalam bidang hukum

10rbid. him. 45-48.
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perdata. Pada saat itu berlaku dua buah hukum perdata yaitu : 

hukum perdata adat dan Hukun Perdata BW.

Dualisme dalam bidang hukun perdata tersebut sampai sekarang 

masih terus berlangsung ( kecuali dalam bidang hukum agraria dan 

hukum tentang perkawinan ). Hal ini disebabkan karena sampai saat 

ini kita belum mempunyai suatu peraturan hukum perdata yang seragam 

atau suatu peraturan hukum perdata yang dapat diberlakukan bagi se

mua golongan penduduk di Indonesia.

Untuk lebih memperjelas persoalan tersebut dan bagi siapa kedua 

buah hukum tersebut berlaku, saya mencoba untuk menguraikannya seba

gai berikut :

A. hukun perdata adat : hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bu- 

miputra. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah golongan rakyat

asli Hindia Belanda yang tidak berpindah ke golongan- lain atau 

yang mula-mula termasuk golongan lain, tetapi telah meleburkan 

diri ke dalam golongan Bumiputra;

B.Hukum Perdata BW : hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa, 

Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa, dan dimungkinkan juga ber

laku bagi golongan Bumiputra sendiri.

Dengan mengetahui bagi golongan manakah kedua hukum perdata 

tersebut berlaku, dan ditaubah dengan kenvataan yang ada pada de- 

wasa ini bahwa sebagian orang yang termasuk golongan Bumiputra so

ring menggunakan ( dalam hal-hal tertentu ) ketentuan-ketentuan da

lam Hukum Perdata BW di dalam lalu lintas hukumnya sehari-hari. 

Orang-orang yang termasuk dalam golongan Bumiputra mcnganggap bahwa 

Hukum Perdata BW itu memang diberlakukan bagi mereka. Kcnyataan ini
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dapat kita lihat pada kehidupan di sekitar kita. Sebagai contoh mi- 

salnya radanya jual beli, sewa menyewa rumah, perjanjian pemborong- 

an, dan lain sebagainya yang selalu digunakan oleh orang-orang yang 

termasuk golongan Bumiputra.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka dapatlah di

katakan bahwa hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumiputra 

adalah :

a .hukum adat : hukum yang berlaku sejak dahulu di kalangan rakyat 

Indonesia asli ( Bumiputra ), hukum yang sebagian besar masih be

lum tertulis dan hidup dalam tindakan-tindakan rakyat Indonesia 

asli mengenai segala masalah di dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat tersebut adalah 

pasal 131 ayat 2^ IS dan pasal 131 ayat 6 IS, dan karena ke

tentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 kedua 

pasal tersebut masih berlaku;

b.Hukum Perdata BW : hukum perdata yang berlaku di Indonesia ber- 

dasarkari asas konkordansi. Hukum tersebut berlaku di Indonesia 

sejak tanggal 1 Mei 1848, dan diberlakukan bagi golongan Eropa, 

Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa ( dengan beberapa perke- 

cualian ). Atas dasar pasal 131 ayat 4 IS dimungkinkan pula ber

laku bagi golongan Bumiputra.

Jadi, hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumiputra pada 

dewasa ini adalah hukum adat ( kecuali mengenai hukum pertanahan 

dan hukum tentang perkawinan ) dan Hukum Perdata BW ( dalam hal- 

hal tertentu saja ).

Demikianlah sedikit uraian tentang hukum perdata yang berla

ku bagi golongan Bumiputra.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEDUDUKAN  
BAGIANTO DJOJOHEGORO



BAB III

"BEBERAPA HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEDUDUKAN 

HUKUFI PERDATA SESEORANG MENURUT BW

1.Golongan Penduduk

Kita memahami atau menyadari bahwa atas dasar pasal 163 IS, 

penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan yaitu golong

an Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputra.Terhadap ti- 

ap-tiap golongan penduduk tersebut telah ditentukan hukum yang ber

laku bagi mereka masing-masing. Bagi golongan Bumiputra, selain 

berlaku hukum adat mereka sendiri, dalam hal-hal tertentu saja me

reka dimungkinkan tunduk pada Hukum Perdata BW untuk seluruhnya, 

sebagian, secara diam-diam, atau untuk suatu perbuatan hukum ter

tentu. Jadi jika seseorang dari golongan Bumiputra melakukan suatu 

perbuatan~ hukum yang diatur dalam Hukum Perdata BW, maka dia ha

m s  tunduk pada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh BW dengan 

segala akibat yang ditimbulkannya,

Dalam penulisan ini, saya mencoba menguraikan tentang golong

an penduduk yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruh-

i kedudukan hukum perdata seseorang menurut BW.

Sebagai contoh misalnya : apabila seseorang dari golongan F.ro- 

pa ingin melaksanakan suatu pekerjaan peirborongan pada salah satu

• perusahaan atau suatu instansi pemerintah, tentu dia akan meiifauat 

atau menandatangani akte perjanjian kontrak yarig memuat syarat-sya- 

rat, tata cara pemborongan, waktu, dan beberapa ketentuan lain
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dengan segala akibat yang tinibul dari kelalaiannya. Dalam hal ini 

akte perjanjian tersebut selalu menggunakan dasar-dasar peraturan 

yang ada dalam BW. Jadi-bagi orang-orang dari golongan Eropa, per- 

buatan hukum menfouat atau menandatangani akte perjanjian ini tidak 

merupakan suatu masalah karena hukum yang berlaku adalah Hukum 

Perdata BW juga. Tetapi jika orang-orang dari golongan Bumiputra 

yang akan membuat atau menandatangani akte perjanjian atau kontrak 

tersebut, maka akan ada masalah karena tidak mungkin akte perjan

jian .itu dapat dibuat atau ditandatangani tanpa menggunakan per- 

aturaji-peraturan BW. Jadi terpaksa orang-orang ini (golongan bumi

putra ) harus mematuhi dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam BW. Hal ini disebabkan karena hukum a<fct sebagian besar tidak 

tertulis. Dalam membuat perjanjian selalu dilaksanakan secara li- 

san saja atas dasar kepercayaan dari kedua belah pihak ( sehingga 

kurang dapat dijamin kepastian hukumnya ).

Dengan demikian, maka mereka dapat dikatakan telah tunduk pada 

( suatu perbuatan hukum tertentu ) ketentuan-ketentuan Hukum Perdata 

BW

Contoh lain misalnya : bagi seorang asing bangsa Amerika (da

lam hal ini orang Amerika masih termasuk katagori golongan penduduk 

Eropa ) yang sedang bertugas di Indonesia, maka secara umum dapat 

dikemukakan bahwa mengenai status dan kedudukan hukum perdata dari 

orang Amerika itu ditentukan oleh hukum perdata dari mnna dia di- 

lahirkan atau hukum negara asalnya. Jika dia akan menganbil cek, 

maka dia harus tunduk pada aturan yang ada di Indonesia ( dalam hal 

ini liukum Perdnta BW.
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Berdasarkan atas hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka 

jelaslah bagi kita bahwa golongan penduduk dapat mempengaruhi ke

dudukan hukum perdata seseorang seperti yang telah diuraikan di 

atas.

2 lD0MfSILI

Domisili atau tempat tinggal termasuk salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kedudukan hukum perdata seseorang. Setiap orang 

atau orang sebagai siibyek hukum, menurut Hukum Perdata BW harus 

mempunyai tempat tinggal menurut hukum, walaupun dalam kenyataan- 

kadang-kadang seseorang itu dapat mempunyai lebih dari satu tempat 

tinggal.

Yang dimaksud dengan domisili atau tempat tinggal. yalah 

tempat menurut hukum seseorang dianggap selalu ada, meskipun dalam 

kenyataannya dia tidak selalu ada di tempat tersebut. Bagi tempat 

yang dipilihnya itu dia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya da

lam hukum.

Jadi tempat tinggal itu penting sekali bagi setiap orang atau 

badan hukum untuk menetapkan beberapa hal, misalnya : perkawinan, 

pewarisan, kompetensi pengadilan,dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa tempat tinggal me

nurut hukun itu tidak sama dengan tempat tinggal menurut kenyataan

nya. Tempat tinggal dapat dibagi dalam dua bagian : tempat tinggal 

yang sebenamya dan tempat tinggal yang dipilih.
«*

A.Tempat tinggal yang sebenamya. Yang terbagi lagi dalam :

a.yang berdiri sendiri : pasal 17 ayat 1 BW mengatakan " setiap
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orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana dia menempat- 

kan pusat kediamannya". Maksud pasal ini adalah bahwa tempat ke

diaman yang menunjukan tempat tinggal bukan untuk sementara. Jadi 

dalam hal ini harus ada hubungan yang teratur antara orang dengan 

tempat kediaman tersebut.

Sedang pasal 17 ayat 2 mengatakan bahwa 11 dalam hal tidak ada

nya tempat tinggal yang demikian maka tempat tinggal yang sewajaniya 

dianggap sebagai tenpat tinggal Dalam hal ini berarti kalau 

tidak ada pusat kediaman , maka tempat tinggal yang sebenamya dia 

berada dianggap sebagai domisilinya. Tempat tinggal ini juga tidak 

boleh dianggap untuk sementara waktu;

b.yang bergantung dari orang lain, dan dibagi lagi menjadi empat 

golongan yaitu,

-".istri yang mengikuti tempat tinggal suami ( kecuali yang telah 

pisah meja dan ranjang );

- anak-anak yang masih minderjarig mengikuti tempat tinggal orang 

tua atau walinya;
* */

- orang dewasa yang ada di bawah pengampuan mengikuti tempat 

tinggal pengampunya;

- pegawai yang bertempat tinggal di tempat tinggal majikannya.

Misal : seorang penbantu rumah tangga wanita yang ikut dan ting

gal bersama-sama dengan majikannya. Tetapi jika pembantu ru

mah tangga itu tinggal bersama suaminya dan letak tempat tinggal 

suaminya bertetangga dengan majikannya, maka berarti domisili 

peirbantu rumah tangga tersebut di tempat tinggal suaminya bukan

di tempat tinggal majikan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEDUDUKAN  
BAGIANTO DJOJOHEGORO



33

B.Tempat tinggal yang dipilih ( hanya berlaku untuk suatu perbuatan 

hukum tertentu ), dibagi lagi menjadi :

aisukarela, yaitu tempat tinggal yang dipilih berhubung dengan se- 

suatu urusan; misalnya dalam suatu kontrak para pihak memilih 

tempat tinggal di kantor pengadilan negeri atau kantor notaris;

b.karena terpaksa, yaitu tenpat tinggal yang diwajibkan oleh un

dang-undang. Sebagai contoh; misalnya dalam suatu perjanjian 

mengenai hipotek maka para pihak harus memilih tempat kediaman 

dalam wilayah atau daerah kantor penyimpan.

Mengenai tempat tinggal ini, undang-undang tidak mengatur ter- 

bentuknya tenpat tinggal karena undang-undang menganggap bahwa seti

ap 'orang sejak dilahirkan telah mempunyai tempat tinggal. Yang 

diatur hanya mengenai penibahan tempat tinggal sebenamya, yaitu pa

sal 18 dan 19 BW.

Tempat tinggal sebenamya dianggap benbah jika :

- orang yang bersangkutan telah meninggalkan runah kediamannya dan 

berpindah ke tempat lain;

- orang yang bersangkutan mempunyai maksud menempatkan pusat ke- 

diamamya ke tempat lain.

Kedua hal tersebut di atas selayaknya diberitahukan kepada 

yang berwajib sesuai dengan keadaan yang sebenamya.

Tempat tinggal sebenamya yang bergantung dari orang lain da

pat berubah jika :

- ada permufakatan dari orang yang menentukan domisili; misalnya anak 

yang semula tinggal di domisili orang tuanya, menjadi anak yang 

bcrdomisili berdasarkan tempat tinggal walinva;

- tempat tinggal yang menentukan domisili telah benibah.
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Tempat kediaman yang dipilih dapat juga berrfoah asal saja 

peruibahan ini diberitahukan kepada pihak lawannya dan masih terle- 

tak di dalam wilayah pengadilan yang sama.
♦

Tempat kediaman yang dipilih berakhir bilamana :

- waktu yang ditentukan para pihak sudah berakhir;

- perbuatan hukum yang dilakukan sudah berakhir;

- karena keadaan sehingga tempat kediaman yang dipilih tidak dapat 

dipergunakan lagi.

Tempat tinggal yang bergantung pada orang lain dapat berakhir 

dan berubah menjadi tempat tinggal yang berdiri sendiri. Sebagai 

contoh; bilamana seorang anak yang masih minderjarig pada saat se- 

telah perkawinannya kemudian membeli rumah sendiri maka ia terle- 

pas dari orang tuanya karena ia bertempat tinggal sendiri.

Se6alikn/a tempat tinggal yang berdiri sendiri mungkin juga 

dapat berubah menjadi tempat tinggal yang bergantung pada orang lain. 

Sebagai contoh ; misalnya: seorang dewasa yang karena boros terpaksa 

harus tinggal di tempat tinggal orang yang mengampunya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa do- 

misili itu dapat mempengaruhi kedudukan hukum seseorang*^.

"^Mengenai persoalan dan uraian di atas dapat dibaca pula 
dari buku :

a.R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan 
Keluarga, Pencrbit Alumni, Bandung, 1979, cet. Ill, him, 25 - 30.

b.Asis Safioedin, Asas Hukum Perdata ( diktat ), 1974, ( stensilan, 
tidak diterbi tkan^ ,liTm7 8 - 9.

c.Cuk Soehemian, Pcrkuliahan Hukum Pajak, 1978, ( stensilan, tidak 
diterbitkan ).
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3,Perbedaan Kelamin

Seorang wanita pada dasamya mempunyai kemampuan yang sama 

dengan seorang laki-laki di dalam lalu lintas hukum. Hal ini akan 

lebih jelas jika kita tinjau lagi mengenai apa yang dimaksud dengan 

subyek-hukum. Tetapi apakah benar bahwa seorang laki-laki dan se

orang wanita itu akan selalu mempunyai kedudukan yang sama di da

lam hukum ? Apakah tidak ada pengariih dari faktor perbedaan kela

min ini dalam hubungannya dengan kedudukan mereka untuk bertin- 

dak dalam hukum ?

' Maka dari itu, dalam penulisan ini saya mencoba untuk meng- 

uraikan beberapa hal tentang perbedaan kelamin yang dapat mem- 

pengariM kedudukan hukum seseorang menurut Hukum Perdata BW. De

ngan lain perkataan, seorang laki-laki pada unumnya berbeda dengan 

seorang wanita dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum ( hanya 

untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja ). Sebagai contoh mi

salnya, dapat kita lihat pada sebagian syarat-syarat perkawinan ya

itu

a.adanya perbedaan persyaratan untuk kawin antara seorang laki-laki 

dengan seorang wanita kalau didasarkan atas pasal 29 BW. Seorang 

laki-laki boleh kawin pada usia 18 tahun tetapi bagi seorang wani

ta pada usia 15 tahun. Undang-undang no. 1 tahun 1974 : pasal 7 

ayat 1 mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh kawin pada usia 

19 tahun dan bagi seorang wanita pada usia 16 tahun.

b.dalam hal terjadi perccraian : apabila mereka mempunyai maksud un

tuk kawin lagi, maka bagi seorang wanita berlaku jangka waktu 

tunggu. Hal ini- sesuai dengan yang dimaksud pasal 34 BW dan
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UU no.l tahun 1974 pasal 11 ayat 1. Sedangkan jangka waktu tunggu 

bagi seorang laki-laki tidak pemah diatur oleh perundang-undangan 

baik dalam BW maupun dalam UU no. 1 tahun 1974.

Dalam uraian tersebut di atas, saya tidak mempersoalkan keten

tuan mana yang berlaku dari kedua ketentuan yang mengatur syarat- 

syarat perkawinan. Tetapi saya hanya ingin menguraikan tentang ada

nya perbedaan-perbedaan atara laki-laki dan wanita dalam melakukan 

suatu perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa faktor perbedaan kelamin itu dapat juga mempengaruhi kedudukan 

hukun perdata seseorang menurut BW.

4.Usia

Pengertian " belum cukup umur " atau " belum dewasa1' menurut 

istilah Sibekti (=minderjarig ) menurut pasal 330 BW adalah :

-mereka yang belun mencapai umur genap 21 tahun dan belum pemah ka- 

win;

-jika mereka sudah kawin sebelum mencapai umur gcnap 21 tahun, ma

ka mereka dianggap meerderjarig;

-apabila perkawinan mereka bubar sebelum mencapai umur genap 21 ta

hun, mereka tetap dinyatakan meerderjarig.

Selain daripada ketentuan tersebut di atas, maka terdapat ke

tentuan lain bagi seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun 

dalam beberapa hal dia dapat dinyatakan atau dipcrsamakan dengan se

orang meerderjarig yaitu dalam pelunakan. Pemvataan perlunakan itu 

dapat diperoleh dengan dua cara yaitu :
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a.venia aetatis ( pemvataan meerderjarig ) yang diberikan oleh 

presiden. Ketentuan ini diatur dalam pasal 420 BW, Dengan venia 

aetatis ini orang tersebut di dalam segala hal kedudukan hukumnya 

dipersamakan dengan orang yang meerderjarig, kecuali di dalam hal 

perkawinan dan dalam hal membebani atau memindahtangankan barang 

tidak bergerak;

b.peirberian haJc "kedewasaan” tertentu yang diberikan oleh pengadil

an negeri. Ketentuan ini diatur dalam pasal 426 dan pasal 430 BW

' yaitu mengenai beberapa hak yang dapat dipergunakan oleh seseorang

12
yang sudah diberi hak " kedewasaan " .

Bagi golongan Timur Asing, ketentuan tentang belum meerderjarig 

ini sama dengan ketentuan bagi golongan Eropa. Sebab dalam hal ini, 

ketentuan hukum perdata yang diberlakukan bagi golongan Timur Asing 

ini sebagian besar adalah Hukum Perdata BW.

Sedangkan bagi golongan Bumiputra ( hukum yang berlaku bagi me

reka adalah hukum adat dan sebagian Hukum Perdata BW ). Ketentuan 

tentang meerderjarig atas seseorang menurut hukum adat tidak ada ba- 

tasan umur yang tepat. Ukuran kedewasaan seseorang hanya didasarkan 

atas ciri-ciri tertentu pada fisik seseorang secara insidental. Ja- 

di, dewasa menurut pengertian hukum adat yalah: jika seseorang itu 

sudah dapat hidup sendiri, sudah akil balig, atau sudah kawin, dan 

bertempat tinggal sendiri tidak bersama-sama dengan orang tuanya 

(sudah inentas)^.

Baca : Ali Afandi, Hukiim Keluarga ( menurut Kitab Undang- 
undang Hukum Perdata BIV) , Pcnerbit Gajah Mada,Yogyakarta,1964 ,him.60.

T3
‘Soedalhar, Hukum Adat Perjanjian, ( diktat stensilan, tidak 

diterbitkan ), 1973",niim."* 2.
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Berdasarkan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931 -54 ) 

yang ditujukan kepada golongan Bumiputra, maka yang dimaksud dengan 

istilah " dewasa ( cukup umur )" atau meerderjarig adalah :

-jika seseorang itu sudah genap berumur 21 tahun atau sebelumnya 

sudah kawin;

-apabila perkawinan tersebut dibiibarkan sebelum mereka berumur 21 

tahun , maka mereka tetap dianggap meerderjarig.

Dengan adanya dua ketentuan tentang ukuran meerderjarig bagi 

golongan Bumiputra, maka saya lebih condong untuk menggunakan se

bagai dasar, Ordonansi 1931 - 54. Hal ini disebabkan karena ordo

nansi 1931 - 54 tersebut :

-lebih menjamin ukuran meerderjarigheid seseorang, karena ditentu-

kan batas umur yang pasti;

-karena berlakunya hukum adat itu berlainan pada tiap-tiap daerah, 

maka akan berlainan pula batas meerderjarigheid bagi seseorang pa

da tiap-tiap daerah.

Sehiibungan dengan ukuran meerderjarigheid seseorang ini, se- 

dikit saya singgung mengenai salah satu syarat perkawinan menurut 

Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bah

wa " perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai u- 

mur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun Dalam 

ketentuan tersebut, batas umur 19 tahun dan 16 tahun ini menurut 

hcmat saya hanyalah merupakan syarat untuk kawin saja, jadi bukan 

ukuran mengenai batas meerderjarigheid seseorang. Tetapi jika me

reka telah kawin pada umur yang sesuai dengan yang ditentukan da- 

lam syarat-syarat perkawinan, maka sekctika itu juga mereka telah 

dapat. dinyatakan meerderjarig.
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Mengenai hak dan kewajiban seseorang yang minderjarig dengan 

yang meerderjarig terdapat perbedaan-perbedaan. Dalam hal ini jika 

seseorang itu sudah meerderjarig, maka dia bertiak melakukan perbuat- 

an hukum. Sedangkan bagi seseorang yang masih minderjarig per- 

buatan-perbuatan hukum yang boleh dilakukannya hanya terbatas pada 

hal-hal tertentu saja. Sebagai contoh dari perbuatan hukum yang 

dapat dilakukan oleh seseorang yang masih minderjarig adalah :

- melakukan perkawinan;

- membuat perjanjian kawin;

- mengesahkan anak ( yang dimaksud adalah anak-anak yang lahir dari 

akibat hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang 

wanita yang belum meerderjarig );

- memperoleh hak untuk mewaris;

- membuat surat wasiat apabila dia telah berumur paling rendah 18 

tahun;

- membuat kontrak kerja^.

Berdasarkan uraian tadi, jelaslah bagi kita bahwa dalam mela

kukan perbuatan hukum terdapat perbedaan antara seorang yang min

derjarig dengan seorang yang sudah meerderjarig. Dengan lain per- 

kataan, faktor usia dapat juga mempengaruhi kedudukan hukum seseorang.

5,FfeRKAWINAN

Suatu perkawinan dapat juga mempengaruhi kedudukan hukum se

seorang menurut BW. Di dalam uraian tentang perkawinan ini saya akan

14
Baca selanjutnva : Boedi Rahayoc Santoso, Kedudukan seseorang 

Minderiarig dalam Lain Lintas Hukum ( skripsi, tidak”13iterbitkan ), 
1975 / TTlm. 70.
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mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam UU no. 1 tahun 1974. Hal ini 

disebabkan karena undang-undang ini merupakan suatu undang-undang 

tentang perkawinan yang bersifat nasional dan dalam ketentuan penu- 

tupnya ( pasal 66 ) telah menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ke- 

tentuan tentang perkawinan yang diatur dalam BW manakala ketentuan se- 

rupa telah diatur dalam UU no. 1 tahun 1974.

Dalam hal telah terjadi suatu perkawinan, maka akan terjadi pu

la suatu perubahan kedudukan hukum dari orang yang melangsungkan per

kawinan tadi. Hal ini dapat kita ketahui dari ;

- kata-kata M seorang laki-laki dan seorang wanita " setelah perkawin

an menjadi " seorang suami dan seorang istri n. Hal ini menunjuk- 

an suatu hak dan kewajiban yang baru dari orang-orang yang telah 

melangsungkan perkawinan tersebut;

- suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga ( pasal 31 

ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 );

- suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keper- 

luan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ( pasal 34 

ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 );

- suami wajib memberikan jaminan hidup yang layak kepada ( semua ) is

tri dan anaknya ( pasal 65 ayat 1 sub a UU no.l tahun 1974 ).

Jadi jelaslah bagi kita, adanya uraian tersebut di atas dapat 

dikatakan bahwa perkawinan itu juga merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kedudukan hukum seseorang.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kedudukan hukum seseoi'ang adalah : golongan penduduk, 

perbedaan kelamin, usia, dan perkawinan.
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KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Kesimpulan

1.Bagi golongan Bumiputra, selain berlaku hukum adat mereka ma- 

sing-masing ( kecuali hukum pertanahan dan hukum perkawinan, 

sebab telah diatur dalam UU tersendiri ). Juga ada kemungkin- 

an penundukan diri pada Hukum Perdata BW baik secara keselu- 

ruhan, sebagian, atau hanya untuk suatu tindakan hukum terten

tu, maupun secara diam-diam kepada Hukum Perdata BW.

2.Dengan makin majunya perkembangan jaman pada saat ini, maka 

makin banyak perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang-orang 

da"ri golongan Bumiputra dalam memenuhi sebagian kebutuhan hi

dupnya, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari Hukun 

Perdata BW.

3.Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan hal-hal 

yang telah kita ketahui dari uraian di atas, maka dalam 

penulisan skripsi ini saya mengambil kesimpulan bahwa Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata ( BW ), khususnya dalam bidang 

hukum orang dan keluarga ( kecuali tentang perkawinan 

dan sejauh Undang-undang no. 1 tahun 1974 belum mengatumya ) 

masih diperlukan di necara kita sajnpai dikeluarkan peraturan 

perundang-undangan hukum perdata yang baru yang bersifat na- 

sional.

41
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Saran

Hendaknya secepat mungkin pemerintah ( dalam hal ini lenfoaga 

legislatif ) menbuat suatu peraturan perundang-undangan dalam bi

dang-.hukun perdata yang bersifat nasional, mengingat akan makin 

majunya pola berpikir masyarakat kita dewasa ini.
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