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KATA PENGAUTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ide Sanghiang Widhi 

Wasa (Tihan Yang Maha Esa) karena wararaigrahaWya, akhimya saya da- 

pat menyelesaikan penulisan ekripai in i, yang merupakan salah satu 

synrat harus dipenuhi sebelum ntudi d i Fakultas tfukura Univeroitas 

Airlangga dapat diakhiri*

Tepat kixanya saya mempergunakan kesempatan in i untuk meng- 

haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besamya dan pengbargaan 

yang setinggi-tingginya kepadai pertama, semua guru besar, docen be- 

oerta asisten Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah raembe- 

k a li saya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum; kedua, pegawai per- 

pustakaan koleksi non eksakta Universitas Airlangga dan karyavan 7a  ̂

kultas Ifukua Universitas Airlangga yang telah nemberikan sarana-sa- 

rana yang diperlukan; ketiga, bapak Wienoe Goesanto, S.H* dan ibu 

R.S. Rutabarat, S.H. LL.M. sebagai dosen peinbimbing yang telah me- 

ngorbankan waktu dan tenaga eerta pikiran untuk neaberi bimbingan 

dan pengarahan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

in i;  keempat, bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura yaitu bapak 

Ide Bagus Hgurah Sonya, S.H. yang telah berkenan memberikan b«?han- 

bahan berupa keputsan-keputusan Pengadilan Hegeri Amlapura yang her- 

kaitan dengan penulisan skripsi in i; keliina, bapak Ketua Bimaa Hin

du Dharma Departeraen Agaaa Kabupaten Amlapura Prop ins i  Daerah Ting>- 

kat I  Bali beserta bapak-bapak Penruka Adat Kabupaten Amlapura yang 

telah memberikan penjelacan-penjelaaan dan keterangan-keterangnn 

yang diperlukan dalam penulisan skripsi in i; kcenam ayahnda dan 

ibunda yang telah dengan susah payah membiayai studi saya selama 

in i. Juga kepada kakanda Ni Wayan Sutrisningsih dengan tulur fkhDas

i i i
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mengijinkan saya menulis masalah yang dialaminya dalam skripsi in i* 

Serta tidak lupa kepada segenap saudara-saudara saya senantiasa men- 

dorong semangat demi dapat diselesaikan penulisan skripsi in i dengan 

balk*

Saya. menyadari sepenuhnya bahwa skripsi in i mengandung ba- 

nyak kekurangannya dan tentu jauh dari Bemjwrna. Kiranya hal in i da

pat dimaklumi mengingat keterbatasan pengetahuan saya, khususnya da>- 

lam Ilrau hukum* Nanmn d ila in  pihak saya tetap berharapan, setnoga 

ekripei in i bermanfaat bagi riunia pendidikan pada khususnya dan ke- 

pentlngan masyarakat pada mmunnya*

Surabaya, 26 Mei 1981

I  Wayan T itib  Sulaksana
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PEKDAHTJU7A1T

1 * Permasalahant La tar Belakamr dan Peraauaannya

Porkcihaagan ilea  pengetahaan dan teknologl telah ncabcrl po- 

ngaxoh sedoaikian rttpa. dalaa kehldapan caayarakat terutena dales ta^ 

ta kehidapua bangaa Indonesia* Sedlklt deal aedikit peraturan*.p03v 

ataran dalea Haktta Adat yang eadah tidak oeeaai la g i dengan keadaan 

dewaoa in i c a la l dltinggalkaa* Hal In i Jelao terlihat dal an kehl

dapan seharl-harl nfisyorek&t deoa* Oontoh yang saya o b i l  dalaa 

pcabahaean ritripsi ini ialah • Adat Ball* Siatln kc&elaargaannya adiw 

lah patzllln ia l* Ctrl u to a  dari perkawinan dal an peroekutuan yang 

a lfa t  ke&eluargaanoQra pa trilin ia l adalah dengan JaJnr* Peaberian 

JnJor oleh pihak keluarga oalon catnl kepada pihak keluarga calon 

io tr i adalah sebagai leabang dipaturicaxmya hnbungan ie t r i  dongan 

perecknta&nnya, Setelah pezkavlnaa is t r i  secara ponoh aacok dalea 

llngkongan keluarga cnaal, begltn pal* anak-anak yang dilahlxkan 

dalea perkawinan Ito* Jadi secara kasarnya dapat dlk&takan is t r i  

sudah d ibo ll dari keluarga aaalaya dengan peabayaran ju jur tereebat 

di atao* Aklbat dari pcabayaran ja ju r  in i dapat neniabalkan bebe

rapa kezangklmtni ( 1 )  setelah ia t r l nelahlrkan anak lek l-lak l, la  

akan pnpaiyal  kedndakan kaat dalaa elan muai| ( 2 )  atau seballknyat 

sacal dapat berbuat aekohendak hatl terhadap ie tr i*  SI Ball peaba- 

yaxan ju^ar in i dlaebat "patakan lahN ataa "a ji  geaa."*

Dalea p<obanganan dewasa Ini peranan vanita senakln aenlngw 

kat* Hereka senantat adanya peraaaaan hak dengan kara peria, dan 

aalah satu uaaha yang telah berhaall dlper juangkan adalah neabec*» 

tak andang-aadang yang dapat aellndongi h&k-h&k nereka dalaa peiv 

kawlnan* Tndang-^mdang yang dlaakead adalah UndangHmdang Ho 1 th-
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faun 1974 yalta  Ifndang-tfndang Perkawinan dengan Peraturan Pemerlntah 

t o. 9 Tahun 197!? eebagai Peraturan Pelakaanaannya. Dndang-undang 

in i dinyatakan berlakn untok eclurah vilayah hukua negara Republlk 

Indonesia sejak 1 Oktober 1975*

Hennrut Adam Adat Ball b lla  nan* ter jad i perceraian, apapon 

alaaannya, pihak wanita pada ueaanya berada dal an poslsi yang dira- 

glk an, balk terhadap harta perkawinan maupon terhadap anak-anak 

yang dilahirkan. dari perkavinan ita * Dengan berlakunya TTndan -̂tm- 

dang Ed 1 fahun 1974» keadaan yang den Ik lan sudah tidak dapat d i- 

pertahankan la g i.  Sehubungan dengan italah saya akan neobahao na- 

oalah perceraltin yang tor jad i d i labupaton Anlapnra, akibat dari 

diperlaknkannyo. i s t r i  dengan eevenang-wenang, ataa karena ia t r i  t i 

dak nan dlnadn dan sebagalqya. Dal an ckripsi in i saya akan menba- 

tae l d lr l  dalasi pcsbahaaamya tentang pelaksanaan tfndangwundang 

Co 1 Tnhun 1974 dal an masalah perceraian eennrut Hokoa Adat d l Xa- 

labupaten Aalapora (B a ll)*

2* PcnJolacan Judal

Tlnbolnya oaoalah perceraian sudah tenta diawali dengan 

cuata perkavinan yang a ah balk neznrat Undang-undang Bo 1 Tahun 19

74 atan nenurut Bukua Adat setcapat. Hcsasuki snata perkavinan ber^ 

a r t ! bahva kedna pihak yaitu prla dan vanita bertujuan nntuk seabed 

tuk snata rvaoh tangga yang bahagia dan kekal. Perkavinan yang d i- 

cita-cltakan adalah agar setelah aenlkah eelanjutnya dapat hidup 

roknn bahagia sebagai suaai is t r i ,  saspal suaai menjadi kaki-kakl 

dan is t r i  nenjadl n in i-n in i yang bercucn c ic i t .  inamorata nereka t i 

dak dapat nevujudkan cita^cita  perkavinan yang diidankan* Karena
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sesuatu hal yang tidak dapat diataoi lagi, sehingga kebahagian eu

reka sudah tidak: dapat dibina dan berakhir dengan perceraian.

Untak lobih jelaexqra dapatlah dlaabll oontoh sebagai berikut« 

eepaeang suani ie tr i Ball telah ccnblna runah tangga yang 8ah eelana 

eepuluh tahun yaita sejak tahun 1966* Mereka dikarunial tiga orang 

anak, dua diantaranya laki-lakl dan seorang pereapuan* Fokerjaan 

sueal eehari-hariijya sebagai pegaval negeri pada suatu instanoi pe- 

rlntah di labuputen Aalapora Propinei Bali, Deaikian pula halnya do- 

ngan ie tr i, is tr i bekorja sebagai guru sekolah dasar di kabupaten 

tersebut* Tttapi eejak tahun 1978 perkawinan mereka sudah tidak da

pat dipertahankaa lagi karena tidak ada pereesuaian pahan antara ke- 

duanya. 81 suaal neapunyai kebiaoaan berjudl sehingga mengakibatkan 

terlantamya anak-anak dan bahkan serlng pula melakukaa tlndakan ko- 

keraean terhadap istrinya. Keekipun ie tr i telah beruaaha untuk ne- 

nyadaxkan cnaai dari keblasaaa jelek tersebut nanun temyata tidak 

berhaoll* Iklbatnya si is tr i sudah tidak dapat nenahan penderitaan- 

nya leblh laaa lagi dan cohon kepada sutni agar d ll jink an pulang kea- 

bali keruaah orang tuanya dengan. aeabava anak uereka yang terkecil 

(percapuau)* Pomlntaan ie tr i tersebut dikabulkaa. Tfetapi beberapa 

bulan kesidlaa si sueai kawin lag! tanpa ij in  is tr i yang sah* Se

lena berada dirunah orang tuanya, suanipun tidak pernah berusaha 

untuk nengajaknya pulang, bahkan beaya hidup anakqyapun tidak per

nah diberikan* Pada akhlrnya lstrlnya ninta ceral* Hemrut Hukon 

Adat Bali pada uamnnya Is tr i tetap dinyatakan beraalah karona di

anggap neninggalkan sutal, sebab is tr i nasih terikat pada perkawiiw 

an yang oah eeheluo ada pernyataan eeral recai dari suaoi.

Dengan berlakunya tfndang-undang So 1 Tahun 1974 dan Peratnrw

3
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an Peaerintah Bo 9 *ahun 1975* Hdkna Adat Bali yang dealkian sudah 

tidak dlpertahaz&an lagi* karena paoal 3 Undang-undang Mo 1 Ihhnn 

1974 telah nengator bahva M(l) Pada aaasnya dalaa soata perkawinan 

seorang prla hanya boleh Bcapiuyai seorang istri* Seorang vanita ha- 

iif* boleh coapunyal seorans steal* (2) Pengadilan, dapat neaberi 

lain kepada seorang sucal nntak berlstrl lebih dari seorang apabila 

dlkehendakl oleh pihak-plhak yang berean̂ fcutan".

3* Alaaan Pealllhan Jndnl

Peabahaaan skripsi ini eeeuai dengan aaaalah yang saya aju- 

kan yaitu aaaalah perceraian dl Kabupaten Anlapura. Dengan berlaku- 

nya ttndang-undaEg Ho 1 Tbhon 1974 dan Peraturan Peaerintah So 9 Ta« 

him 1975* khaaoa di Ball telah banyak ter jadi peroabakan-peroabakan 

dalca Rakvn Adat, balk dalca tata cara perkawinan aaapon tata cara 

porccraian* Bak-hak vanita cola! ncapak akibat diperlakokamya Tftv- 

dang-nnrtang E6 1 Bahon 1974* kfaaroonya oengenai ooal perceraian ter- 

bakti dengan adonya beborapa keputooan pengadilan yang saya peroleh. 

Ihllah alaaan saya aengapa saya ceaberanlkan diri nenyusim skripsi 

dales naoalah parceralan cemarnt Ffetm Adat Ball khucaanya dl Ka- 

bapaten Aolapnra* Jndnl deripei ini adalah "Tinjanan Pelaksanaan 

Undang-TTndang Ho I Tahun 1974 Balaa Raealah Perceraian Hennmt Bn- 

kra Adat Di Kabapaten Aalapura (Ball)".

4* toJuan Pcmllaan

Penal loan cfcripei Ini neapunyai tajuan untuk t 

a* Hencoba aeabahas nasalab-oaaaloh perceraian akibat- 

okibatnya aenuut Hukua Adat Bali di daerah tersebut di atas sa»

4
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tel Ah pelakiianaaja Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaita 1 (October 19

75.

b. Meaberl sunbangan berupa bahan bacaan bagi nahasiswa Fakol- 

tas Bahaa soal perceraian nenurat Bakun Adat Bali di Kabupaten An- 

lapora setelah diandangkanny a nndangMmdang te rse s t  diataa, se

hingga dapat nelengfcapl perbendaharaan dalaa bidang Hukon Adat.

c. Kcabanto nasyarakat yang nasih berpendapat bahwa bilaaana 

ie t r i  telah diceralkan oleh eoflal, i s t r i  akan kehilangan haknya 

balk terhadap harta berscna naapon anak-anak 9 hal nana tidaklah te

pat la g i. Dalaa perkobangtun hutnm sekarang in i sadah mulai terda- 

pat perubahao-porubahan sesoai dengan tuntutan jaaan* Karena ita  

penting untak neaberl pengertian kepada naeyarakat yang nasih ber- 

pandangan seperti tersebat diatao*

5.  Hetodologi

Sesoai dengan judol yang diajokan dan nateri yang dibahae, 

naka penulisan skripsi di samping bersifat teoritis adalah juga 

beroifat praktis, artinya selain berdasarkan teori juga berdasar^ 

kan fakta a tan kenyataan yang terjadi dalam praktek.

a. Soaber data

Dalaa penal is  an skripsi in i eaya aenggnnakan soaber data dari kn- 

liah-knliah Mara Adat pada tahnn sebeluanya, literatur^literator  

Hnkca Adat, haail wawancara dengan Vetnfr-Ttetaa Adat ataapon dengan 

Sicas Hindn Huixea pada Doparteaen Agana Kabopaten Aalapora*

b. Wtnik pengunpulan data

Karena penal loan skripsi in i juga berdasazkan fakta a tan kenyataan 

yang terjadi dalaa praktek* naka data yang saya peroleh dieanping
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nenggonakan atudi perpastakaan juga nelakukan vavancara* 

o* Teknik aaalisa data 

Forbandingan antara teorl dengan fakta atan kenyataan dalaa praktd ,

6* Slstcaatlka dtan For tan*aan*.1 avabanmya

Keseluruhan skripsi in i terdirl dari eapat bab. Sebolm no- 

Basnkl nateri yang akan dibahae dalea bab I I 9 saya akan nenguraikan 

terlebih dahalu Hnkua Perkavinan di Ball secara tram dal an bab I .  

Adanja perceraian didabalul oleh caatn perkavinan yang sah balk no- 

m t  Hotel Adat aotcapat atanpun comrut ttodang-undang Eo1 Tahun 

1974, Dalca ball in i akan dinraikant a rt i perkavinan, bentok-bentck 

perkavinan, sl&tca perkawinan*

Bab XI, dalaa bab in i nc-msukl naterl yang dibahao yaitu na- 

oalah perocralan dl Kabapaten Aaalapara* Hal nana erat hubungannya 

dengan bah I  yaita dari segi kodudukan vanita Bali dalaa perkavin

an* Bab In i terd irl darls sebab-sebab perceraian, tatacara percerai

an, dan akibat-akibat perceraian*

Selanjutnya dalaa bab I H  dibahao status ia t r l setelah perco- 

ralan dan keaball kepada orang toanya (keluarga asal-puruea asa l)*  

Fcobahaaan in i adalah oorupakan rangkaian nasal ah perceraian yang 

dibahao dales bab XI, Setelah keabali kepada orang toanya Berta d l-  

terina dengan baik, apakah vanita tersebut naelh ceaponyal hak Deva*- 

r io  terhadap harta peninggalan orang toanya setelah dladakan upaca- 

ra BOprastlete*

Akibat dari euata pereeraian anatara lain  adalah yang paling 

p on ting tentang Basal ah anak* Misalnya tentang aaaa depan anak si*  

apa yang berkevajlban oeaelihara, nendidik anak-anak tersebut*
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ttenarut beberapa keputoaan Pengadilan Hegeri Aalapora yang eaya pe- 

rolcti, bahwa hak dan kewajiban naeH hara, nendidik, dan nobeoaav 

kan anak berada pada eoe&i la t r i ,  Totapi anak tetap aenjadi hak cut- 

lak o m l t karena aistea kekeluargaan di Bali adalah p a tr llin ia l. 

Anak-anak yang dlacnh dan dlbesaxkan oleh io tr i dal an keluarga a - 

calnya (j*uosa aea l), apak&k neajmnyai hak waris atas harta peningw 

gal an kakcknya (dari pihak ibu ). Ini akan dibicarakan dalaa bab 17.

Pada akhirnya akan dikcaakakan in ti oari atau kealnpulan da- 

r i  pada nasal ah perceraian tersebut di atas dan Juga oaraxt-saran 

serta laopiran keputasan Pengadilan Eegeri Aalapora sebagai daaax 

yuridio penyeleo&laa caoalah perceraian d i Kabupaten Aalapora (Ba-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
DALAM MASALAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN 
AMLAPURA (BALI)

 
 
I WAYAN TITIP SULAKSANA



gunm PSBKAvmir s i  b a h

Bakun Paiiavinan di Ball nerupakan salah s&ta bagian dari 

Hoktta Adat Bali* Bnka Adat Bali yang barlntlkan adat latiadat se- 

texpat dlpengaruhl oleh hnkua agana yaitu. Bnkua Hindu Itausa, £to- 

ber Bticna Adat Ball dapat dlgolongkan aenjadi dua golongaa antara 

lain*

a# S^ab«fr hnknn yang tidak tertolie

Soobcr hokua yang tidak ter to lls  adalah bersunber padas adat 

latiadat aeteapat (Beaa Ifciama), kebiasaan yang berlaku dalaa aato 

keluarga (Xula Riaxna), keblaeaan yang dilakukan oleh orang^orang 

baaar yang d lterlaa oleh vessx ataa kebiaoaan yang dieebut "acara"* 

b* Etobar teh p  yang tertolie

Saabar hotel yang tertolie tordapat pada kitab sucl Veda*

Vada adalah ile a  pengetafaaan eaci yang berasal dari Sang Eiyang VI- 

dhi Voca (Tbhan Tang ttaha Ksa), yang didengaxfcan oleh naharc&i-aa- 

hareai dalaa keadaan ccaadi* keradlan oleh □ahareol-oaharooi ilau  

pengetahoan seel teraabnt d lta lls  pada lontar-lontar dalaa bahasa 

Sancdcerta* Itafitaka cuci in i dibagl aenjadl tapat bagian sehlngga 

dieebut "Catur Veda", tard lrl darli Rag Vedat Yayur Veda, Seaa Ve

da, dan Atharva Veda* Keopat kitab Voda tersebut di ataa sedang d i-  

ueahakan terjetiahannya oleh Leabaga Pentcrjcmah Kitab 9oci Veda Pn~ 

riaadha Hindu lliazca pada Separteaen Agaaa di Jakarta* Sedangkan 

yang codah ada pada eaya adalah kitab Henava lliamagaatra yang cu- 

dah dlterjoahkan oleh leabaga tersebut dl atao. Kitab Henava Hi&r- 

na^aatra adalah kitab dharaa yang dlhinpun dalea bentok aictinatlo  

oleh Begawad Bi'igu, salah seorang pengazzut ajaran Begawan Kano*

BAB I
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Seluruh ajaran dalea kitab in i dianggap neraxat ajar an Begawad Kami. 

Sedan# Begawad Brigu penerina a jar an tersebut adalah aalah seorang 

dari S&pta Haha Real, yang berhaoil nensictinatiair a ja r  an tersebut* 

Kitab in i penting untuk diketahui karenas d i dalaa asaha penghayat- 

an dan pengaaalan Agoa Hindu, m at Hindu ncaerlukan pengetahnan 

yang baik dan bers ifa t luas tentang ajaraa-ajaran Agaa Hindu yang 

diamit. S i saoping itu  penterjeaahan in i penting artinya, karena 

d i dales rangca peabinaan Hukun tiaoional din ana linkua agaaa yang 

berlakn bagi uaatnya nennrut kepercayaan mereka, perlu diperhatikan 

capaya dapat dibiua bentok-bontak htkun yang eeraai dengan kebutuh- 

an dan kenyataan dihadapi* Setiap undang-undang yang dikeluartcan 

harua bemafask.an Panoaslla dan Pndang-Undang Dasax 1945* Salaa bm- 

bungannya dengan pelaksanaan Undang^undang Ho1 TWran 1974» tuwha 

tereebat di atau sudah tercakap dalia paaal 2 ( l )  Undanguundang 

Bo1 Tahan 1974 yang oe«gatart "Fetkavlnan adalah sahf apabila d lla 

kukan cezxorut trukun naaing-aasing agaaa dan kepercayaannya ita "*

Jadi Ariam Perkawinan d i B a ll bermnber pada dua ember yang 

cadab oaya uraikan d i atao. Sistca kdceluargaan di Bali adalah pa«  

t r ilin ia l. Hukra Perfcavlnannya nenekankan secara tegas tentang la -  

rangan perkawinan yaita terutma tentang vanita yang boleh dika- 

v ln i dan vanita yang tidak boleh dikavini. Henurat kitab Kanava 

Emrna^aatra yaita pada T ritio ’ dhyayah (Buka Ketiga) buku H I , 10 

dan 11 nengatnrs

10. Hendaknya la  cengawini vanita yang tidak eaeat badon=yat - 
yang nespunyai nesa yang pantos, yang Jalannya ooperti eo- 
ekor angsa a tea aec&or gajah, yang bulu badan dan kepalanya
euknp oaja, eeapa^yal g lg l kecll dan anggaata badan yang l o  
bat*
11* Orang bljcksana tidak akan nongawini vanita yang tldAk 
ccspuspal saodara lak i, vanita yang ayahnya tidak diketahui

9
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takut janj^an-Jangan vanita Ita adalah anak angkat dalam hal 
pertama dan dalaa hal yang kedna jangavt-jangan ayahnya nela- 
b&an doaiw

Dealkianlah oeplntas k ilae gaabaran secara xam  Bakun Perka

vinan dl B a ll, yang naolh tetap dlpatnhi dan dipertahankan secara. 

tarun-tcaimm. Selanjutnya akan saya uraifcan* a rt l perkawinan, bext- 

tok~bentok perkavinan dan olstca perkavinan.

1. Arti Perkavinan

Perkavinan (riTaha) adalah nerupakan tin^Jcat hidup "grlhaota" 

bagl seorang rang oenjalanl hidup "brahnacharya" yaita t in ^ a t  h i-  

dap berguru. Perkavinan nerupakan kojadian yang sangat pen ting bagl 

naoyarakat Bali pada khueuonya dan nacyarakat Indonesia pada 

nya* Karena tttjuan perkavinan nenurut Bukna Perkavinan di B all ada

lah untok meaperolch Anak* Dengan adanya anak keturunan nenorut 

Hindu dlanggap sebagai penabua dooa (r in a ) atan perboataxv-perbuat- 

an selcaa hidupnya* Helaksanakan perkavinan oaaa dengan menjalahkan 

dhaxca, Pengertlan dhaxna adalah hnkun yang nengatnr tentang hak 

dan kevajiban yang harus diikuti oleh nanaoia, balk sebagai in d ir l- 

dn, aebagal kloopok oooial, sebagai status aosial dales keluarga, 

oebagoi penguasa (ra ja ) dan eebagalnQra. Ifaama adalah nerupakan pe- 

ratoran perundang-undangon (viyahara) yang nerupakan bagian terpen- 

ting dari kehldupan nasyarakat. Ihama adalah kode etik yang harus 

dlhayati dan diaaalkan sehingga nenjadl kebiasaan yang hidup dalea 

cacyarakat (acara). Perkavinan harus didasaxkan pada kitab sucl Va- 

da dan nerupakan ealah aata dari "sarlra  Baaskara", yaitu penyucian 

nelalu l pexkavinan, Henurut Begavad Mana dalam kitab Huutwa T)ham«v- 

Vaetra mengenai dhaxoai "Untok aenjadikan ibu naka vanita dicipta- 

kannya dan pria  dlciptakaxmya untok dljadikan bapak dan karena itu,
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▼eda ita  akan dlabadikan oleh dharna yang haras dllakukan oleh wa-i
2

nita dan pria sebagai euaal ie t r i" .

Setiap perkawinan haxao diremikan dengan coAta sckraaen 

(peabersihan) ataa sceti±ara. TTpacara perkawinan (ribaha) Ita banyak 

ragannya, tergantung dari nasing^caeing daerah, karena adat istifr- 

dat yang Wrteda-beda dari sata daerah dengan daerah lainnya di Ba» 

11* ®stapi seouftnya tetap bersendikan pada Vdda. TTntok ita  perlu d i- 

adakan kooatuan tafsix yaita dleatukamiya hal-hal yang bersifat a -  

E3C3 yang eenjadl ikatan abadi dalaa celaksanakan perkawinan in i, n i-  

oalnyai

(a ) Persakslan atau perwalian*

Pada tomnya tordapat kosaaaan pandangan an tar beberapa peon- 

11s Hulnn Hindu. Tang dapat bertindak sebagai eaksl adalaht apl, 

keluarga, naayarakat. Apl dianggap sebagai saksi, sebagai pendeta, 

sebagai pecrbaetl kekotoran jiv a  raga. Keluarga sebagai saksi kare

na hubungannya dengan pervalian. Sedangkan nasyarakat eebagal o&koi 

karena setiap upaoara haras dilakakan diarnka imm.

(b ) Dana (nas kawin).

SI Ball peaberian dana (nas kawin) dianggap sebagai suatu 

kevajiban yang harua diberikan oleh kelnarga calon neapelal pria  

kepada calon nespelai wanita. Peaberian dana tersebut dllakukan 

pada oaat dilangcungkannya pexkavinan, Peaberian Ann* tersebat da

pat berupa barangubarang yang disebut "s t r i dana”, niaalnyai per- 

hiaean estas, in tan dan barangubarang boxharga lainnya. Stri ^nwn 

adalah kekayaan yang nenjadl hak eutlak is t r i .  Is t r i  dapat meapexv 

ganakan sepenuhnya.

(c ) Ylraha hoaa*
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Sebelun dilakukan upacara perkavinan (vlvaha hceaa), terlebih  

dahnlu upacara *kaxya dana", yaita pelepaean calon ncapo-

l a l  vanita tmtol: dibava kertoah calon ©eapelal pria* Jenls perkavia- 

ac di Bali banyjik ragacnya, naka upacara kanya dana in i tidak dapat 

dilakeanakan sepetmhnya nexmrut nrut-urutaanya. Mexnrut keblasaan 

yang r u a  dilakukan pada saat dllaksanakannya upacara kazya dana 

inilah dana dib*rikan. Setelah seleoal upacara kanya dana* naka ba*- 

rulah dienlai upacara perkavinan (rivha hceaa) tersebut, Maksud dari 

upacara Ini adalah neolnta persakslan Tang Haha Suci. Upacara per*- 

kavinan diplopia oleh pedande Qiva (pcndeta), dengan mengucapkan 

nantcra-nantcra dalea bahasa Saneekerta, eebagai puji-pujian, doa- 

doa dan pengfearapan* Setelah nelalui ketlga tin^catan upacara in ly 

naka aahlah perkavinan toreebut nettorut Hukua Perkavinan di Bali* 

Xetlga tin^atan  apacara perkavdnaa teraebut di ataa dl Xabupatea 

Jsalapura dioebut "aovidl vedana", eedan^an di daerah Bali yang 1&- 

In d l sebut "neaakepan", "eetanjung eeabuk” dan eebagainya*

Dengan deniklan a rti perkavinan dl Bali dlpandang sebagai 

sangat pen ting* Perkavinan adalah beraendlkan dhama dan nelaksana- 

kan dhaxna dlpandang sebagai kevajlban catlak bagi naayarakat Bali* 

Sebelua borlakmnya tfodaagHmdang Eo1 W bui 1974» yaitu Undang-Un- 

dang Perkawinan, naayarakat Ball d l d a ln  neoyolengarakan perkavliw 

an eelalu dldafculul dengan berbagal upacara aeperti yang eadoh d ljo - 

la*±nn d l atao* Hal aana baru dlator kc-uriian dalen Undang-undang 

E»1 Bahnn 1974 pada paoal 2 ( 1 )  none tokani "Perkavinan adalah cah 

b lla  dilakukan ranarut hukra oaslng-nanlng agssanya dan kepercaya- 

anaya ita "*  Xaharuoaa untok nendaXtarkan perkavinan pada Departcsan 

Agcsa yaita  bagian uruaan Agcaa Hindu setelah se leaa l^a  "bevldl
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vedana", nn«rgak:e]>azir,ff "netanjong eaabak", barn dikenal sejak berla^-

kunya UndanfiHandang Bo1 Ifehan 1974 tersebut di atao. Hal nana d l-

atar dalaa pasal 2 ( 2 )  yang menentukani"?iap-tiap perkawinan dica-

tat oenarut peraturan perundan^undangan yang berlakn"* Jadi aebe-

lun berlakanya andaag-andang teraebat di atas aasyarakat Bali pada

uranaya beltta neagenal carat kawin.

2. Bantak-bcntak Perkawinan

Di Bali slstea kekelaargaanxqra adalah pa trilin ia l, hal mana

nenorut K*H.K.?. Soeripto dalaa bukunya Beberapa Bab Tentang Betas

Adat Varie Bali nengatakant

Di Bali ketaranan dari sata pihak yaita pihak bapak yang pada 
g.raanya dleebat dengan istilah i tanggal aanggah, tanggal k&- 
wltan, taxiggal dadia dan sobagalnya. Artinya meapanyai ketang^ 
gal an (satu) bapak lalubar. Sering dleebat dengan le tilah  ke- 
tonggalan s ile ilah " . 5

"Xe tanggal an a ilo i l ah" in i dilacak nemzat garle bapak dan tidak na*

ja  beberapa generaai tetapi sanpai berpuluh-palnh generaai keataa*

Discaplng ita  di Ball ada ketentaan bahwa penyelenggar&an upacara

keagaaaan (yadacra) terataaa npitra  yadnya", yaita upacara terhadap

le lnfatr , haras d ll aleak an oleh. ketarunan-feetaranan garia lak i-lak i

oaja (batanj leapeng). Serta adanya siotea perkawinan dengan peaba^

yaran uang ja ja r  (patakan lnhv a j i  gaoa). Hemeort Ter Haar yaz r̂

dicaksod dengan ja ja r  (feraldsohat) adalaht

Peayorahaa uang dan barang*barang dari pihak saaai kepada pi* 
hak ie tr i dengan nakead aeaaeakkon s i ie t r i  kedalan golongan 
saeoi aedealklan rap a eehingga anak-anak yang akan lah ir se
bagai anAkatan sada bagian clan ol caaai onttzk neueruskan 
cl army a. 4

Dalaa beberapa llte ratar Hckan Adat, bentuk-bentuk perkawln- 

an dales alatea kekeluargaan patrilln ia l dapat dlbedakan menjadi 

tiga golongant
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(a ) Jujur dlbayar otoira kontan*.

Pada eaat perkawinan dllakcanakaxv, pcnbayaran ju^ur haxu& 

dibayar tonal ©l*k pihak keloarga nespolal pria kepada koluarga nc=>- 

pclo l vanita* Bentok peibayaran Jujur dapat berup&s da& ckor leabn, 

eebldang tcnbh, kerlo-ktrls pas aka dan cobagainya*. Pcnbayaran jujur  

In i d l B a ll diaebut "patokxm luh" ataa "a^l gtcsa"*

(b )  JoJur yang dibtpar kezudian harl*

Suata b«»tok pexfcavinon dlnana vocal dan is t r i  eudah dapat 

bldzp borccsa* tetapi pada coat selengcantfcan peikavinan tidak d i-  

ltfmkan peabaytcren JoJnr* t o o l  fcnruo csngabdl leblh  dahulu kepoda 

kolnarca Ie tr i*  0copal Jttfor toroebat dibay ar Tunas. Fwk&vinan do

le *  ben tak in i d l Ba li dleebat "Banggonln", eedang Ibr Saar necyo- 

batoqr* eebagai "perkawJxon csngabdl* (dienhavolijk)  • ̂  Pengurtlan 

Dcr^abdi ndaleh cenanta lakl^lakl haras csnberlkan Jaoanya kepada 

koluoraa io tr i, beglta ja la  anak-nnrfr 70ns. lah ir kcaadlaja tetap na- 

c ±  keluurga ie tr i*  Jcdl dapat dlkatakan bahva d a lo  perkawinan 00-  

ngabdi httfczngan antara ncnanta prla  dengan keluarga ie t r i  sebagai 

teach dan esajlkan*

(e )  Tfdtft ada peabaaram JoJbr*

Suata bentuk pexfcavinan dlnana calon neapelal prla terleblh  

dafcalu dlanoket oenjadi anak eendlrl dengan iruatu upacara tertentn* 

gfcaeacnya di B all untuk nongangfcat eeeerang anak harus dengan upaca- 

ra yang dloobat 'taepraetlBto”* Anak prla  tersebut dianggap sebagai 

vanita dan anak vanita dianggap sebagai prla* K endian diadakanlah 

perkavlnan tanpa peabayaran JuJur* Ben tak perkawinan ln l d l Ball 

cudah joroag dlterokan dan dloebut perkawinan Mnyeburln*f sedang 

d l Ball ITtara (Kabupaten Baloleng) disebut "paid bangknng"* Tbr
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Baar nenyebat buntesk perkvlnaa in i dengan iBtllah "perkawinan cabll 

trrk* (in lijfhm  relink).^ In tilah "paid bangkong" adalah le rw a l da

r i  bohanit daerah oetcapat yang coxopekan ejekan bagl lak i-lak i yang 

cslakekan perkawinan dalea bentok ln l9 Paid bangknng beraoal dari 

kata paid artlacra tarik* banatamg artii^a  babi betlna* Jadi ocorcnj 

l f i i l - l o i i  yang nelanscnn^an perkavinan dengan seorang vanita hanya 

eesato-cata karena harta yanj d in ilik  vanita toroebat* Barbeda do- 

ngnn perkavinan "ly orodln", M in rliia&  syerodln adalah perkavinan 

torjadl antara ceorcnfr pria  dari kaota (golongan) yang lebih rondah 

dcnsca coorang vanita dari kaota ((plongan) ynng lebih tlzsssl* H l-  

oalnya coorang pria dari kaota "cadxa” kavln. dengan eceroag vanita 

dari kaeta "brahnana"* B lla  perkavinan ita  terlaEcoana oocara adat 

oi vanita akan dlkcnnYan cartel dikolncrkan dari llngoangna koloniv- 

ganya, oexta dloabat golar kebangcawcueaeaya. Sc bab dibeberapa dao- 

reh Ball naoih tetap dipertaharican ciotln kaota (golongan) in i* Ia&- 

ta a tea kolao dalaa naayarakat dibedakan nenjadi espat varna yang 

dieebut "eatnr v a m " # yaitai Brafcnam, Eesatria, Vaisla, Sadra*

Bant^-bontak peAavlitnn la in  dalcn alotca kekolnargaan pa- 

t r i l in ia l  cecacmt llterataxt.literatar Ifako Adat dapat pala dltltvr 

Jca dari bagateana oara celekoanakan perkavinan* Perkavinan dales 

bentok in i dapat dibedakan nenjadl tiga golongan antara la ln i

( l )  Perkavinan dengan pinangan*

Bentok perkavinan yang vcrzn dlkenal di B all oeperti Juga d l-  

coluruh daorah Indonoola lainnya, utacan calon nexpelel pria nengtu- 

Jokan plnangan kepada calon neapelai vanita* B lla  pinangan 1pt d l-  

torlca tidak langeung dladakan perkavinan tetapi lebih dahulu diar- 

dakan pertonangceu Bales pertnnangan In i kedna belah plhAk sengtw
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dakan perjanjian tiabal ballk  untuk nenycrlenggarakan perkawinan. . 

lo i  per janjian biaeanya aengator pobayaran perkawinan, peabayaran 

denda pelanggaran b ila  peTtunancan ita  batal. Perjanjian ini baxu 

nengikat kedua belah pihtk setelah diadakan pemyerahan hadiah peiv 

tunangan dari pihak keluarga calon neapelal prla  pada neapelai wo

o l ta. S i Bali tata eara pelaksanaan perkawinan in i dleebat "nepa- 

dik".

(2 ) Perkawinan dengan cars, la r i  bersana.

Perkawinan in i terjadi bileaana calon nenpelai prla dan va

nita aopakat berotssw-oeia nelarikan d ir i untuk nelakokan perkawinan 

d l teapat la in . Bilanana perkawinan in i dapat terwajudkan, torjadl- 

lah peabayaran JuJur. Hak mid diadakan perkawinan in i adalah karena 

oalah aata ataa kedaa belah pihak orang toa tidak aenyetajui. Bi8t=>- 

ping Ito cengjiladaxfcen peabayaran jujur yang tinggi (besar). Dl Ba^

1 1  bentuk perkawinan in i dllakukan, dalaa bahaaa daerahnya d i-  

oebut "ngororod", "nerangkat% "oelarian".

( 3 )  Perkawinan bava la r i*

Bentuk perkawinan ini terjadi bilfoana seorang prla eecara 

kc&oraoao, csaaksa seorang vanita dibawa la r i  untuk aelangsongcaa 

perkawinan d l suatu t«npat* B ila  usaha pria tersebut berhaeil naka 

diadakan peabayaran JuJur yang tinggi. Vstapi b lla  gagal yaita pada 

oaat nelakokan perbuatanaya diketahui pihak keluarga wanita teroe- 

bat, naka ei pria tidak Jarang bisa dibinah. Di Bali perkawinan ini 

dlaebat dengan iatilah  ’teelegandang*.

Deaikianlah bentok-bentuk perkawinan. d i Ball eecara xssxn 
yaag dapat penalia ttraikan berdafiarkan literatm vliteratur Hukun 

Adat yang ada.. Dalea kenyataan aehari-harl aaBih tetap dipertahan-
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kan*

3* Siatea Perkavinan

Pada trcxmnya d l Indonesia nengenal tiga zaao&a elates perfca^ 

vinan* le t lga  siotca perkavinan ita  adalaht

(a )  Sis tea perkavinan indogaal*

IndiTidu sebagai anggaata keluarga Baku tertentn, hanya b*>- 

lch celangsongkun perkavinan dengan anggaata keluarga ffoku tc rs ^  

bat, tUsalnya anggaata keluarga uuku z hanya boleh nelaknkan perka*- 

vlnan dengan anggaata keluarga soke z teroebnt.

(b )  Slotea perkavinan ezogani*

Siatea perkavinan exogeni adalah suata eisten perkavinan 

dlnana indiTido-indiTi<tei eebagai anggaata keluarga enku tartenta 

hanya belch nelokakan perkavinan dengan anggaata keluarga d iluar 

caka tersebat* Hi saliva indlvldn dari coku z tidak boleh nelakukan 

perkavinan dengan indiridu dari Baku, z pula, dia harus kavln dengan 

indlvidn diluar snktt z .

(c )  Siotea perkavinan oleutherogcnl*

Dales alatea perkavinan in i tidak nengenal larangaiwlarangan 

dan fcohaxuaan-kehaanoan aeperti pada daa siatea perkavinan tersebut 

dl 4tao» Larangattqra adalah apablla dladakan perkavinan dal an gar is  

lum a keataa dan kebavah, Berta garia lurua keaanplng.

Dari ketlga aletca perkavinan in i, di Ball dikenal slates 

perkavinan ©leuthorogani. Bdkoa Perkavinan di Bali dengan tegae 

nelarang perkavinan yang dilakakan oleh orang-orang tertentn. Mi- 

oalqrai

( 1 )  Melarong perkavinan yang dilakakan oleh nereka yang berada da- 

len sata "gotra" ( f e a i l i ) .
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(2) Melarang raelakukan perkawinan bagi mereka yang merasa mempu- 

nyai hubujagan "pravara"* Pravara adalah ketorunan yang ber- 

aaal dari sata klonpok ikatan kepercayaan, aliran kepercaya- 

an menganggap d ir i  mereka satu keturunan dengan yang dipuja*

(3 ) Tidak boleh kavln dengan saudara "sepinda". Sepinda adalah 

keturunan memirut garUs bapak atau gar is  ibu. Misalnya* dua 

garis lurus ke atas dan ke bawah. Jadi menurut garis bapak, 

anak tidak boleh kawin dengan saudara lak i-lak i bapak, cuou 

bapak tidak boleh kawin dengan cucu saudara bapak. Begita 

pula dengan garis keturunan ibu* B lla  in i dilanggar, diang- 

gap melakukan suatu perbuatan dosa (maha petaka)* Akibat hu- 

kumnya, menurut Hukum Adat Bali adalah diasingkan dari keluar

ga dan masyarakat*

G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, Kanawa Dharmacastra (Mary 
Dharmacastra) atan Weda Snrtl Compendium Hokum Hindu* cet 1977/ 
1976, Junasco* tanpa kota, h* 134*

2
Gede Pudja, Soalologi Hindu Iharna. cet I , 1 9 Jajasan Pea- 

bangunan Pura Pita, Jakarta, h* 49*

^KJl*M.H. Soeripto, Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Varis B a li. 
Fakultas Hukun (Unlversltas Negeri Jember), 1973. h. 23.

Tar Haar, A sag-As as Dan Sugunan Hukum Adat. cet I I I ,  ter- 
jeoahan Soebekti Poesponoto, Pradnya Pramita, Jakarta, 1976, h. 195*
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BAB n

MASALAH mCfiUXAS BI KABUPATKff 

AMLAHIRA (BALI)

Perkawinan di Bali d i pandang sebagai suata perbaatan untci 

nenyuclkan d ir i  nenuju tlngkat kehidapan "grihasta" yaita tlngkat 

hidup berunah tangga, dari tlngkat kehidapan "brahaacharya" yaita 

tlngkat hidup berguru. ~Peralihan dari tlngk&t hidup brataaoharya 

kepada tingkat hidup grihasta dllakukan dengan berbagal upacara. 

Upacara yang dealkian team dllakukan oleh nasyarakat Indonesia h*- 

nyn saja dengan nana-ntma dan tata eara yang borboda* Di dalea 11-
7

t  era tor C t e  Adat upacara in i dleebat "rites de passage”. Tang 

dlnakcud dengan rltoo de paeeago adalah upacara-upacara peralihan 

atau perubehan status dari hidnp torplsah setelah nelalui upacara- 

upaoara yasg dlnaksud nenjadl hidap bersatu d&lsa kehidapan bersa

na eebagai euxai i s t r i .  lito e  de passage dibagi dales tiga tingkat- 

an yaltni

1* Hites de separation (upacara perplsahan dari status sesala)

2. Rltoo de cargo (upacara perjalanan ke statne yang baru)

3* Rltoo d’ aggregatlon (upacara penerioaan dal an status rang 

barn).®

Dl scaping Ita tajuan perkawinan dl Ball yang tern tana ada

lah untok noaperoleh keturunan (anak). Dengan borlangsungnya eatu 

porkawlnan, dapat neapeocerat hubongan sata keluarga dengan keluaiv 

ga la in . Anak keturunan dari has 11 perkawinan, dapat nelanjutfcan 

clamxya, mdronya, keluargarxya torus-aenexus, sehingga nencegah pu- 

nahngra suata clan, suku, keluarga, tersebut di atas.

Pelaksanaan perkawinan dllakukan dengan berbagai upacara
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yang beraneka ragan dleetrualkan dengan adat daerah nasin^-naslng* 

Pelaksanaan upacara dl Ball yang disebut "nevidi wedana" (khusruo 

di Kabupaten Anlapura) eedang dl daerah B all yang disebut "nesakep- 

an", "neperagat” dan eebagainya* ?ttjuan yang la in  agar casyarakat 

nengetahul bahwa perkawinan nereka cudah disahkan balk mennrut ke- 

tentaan adat aaupun nenurut' ketentuan ag*aa. Di soaping ita  agar 

kedua belah pihak (suaai i s t r i )  dapat nelaksanakan dhaxna, karena 

dhaxna adalah sendi daoar kehidupan b a gafljtodttt di Bali*

Para kerabat kedua belah pihak * cenglngihkan agar perkavin- 

an nereka dapat bertohan untok eelcaa^lcaanya* Tetapi pada cuatu 

saat tinbul keadaaa-koadaaa, di Dana kepentingan kerabat nenghtt*- 

daki patunnya perkawinan ittu Di.oenplng alaaan tersebut* ada juga 

alaoan perceraian yang lebih bersifat pribadi* Misalnyat tidak ada 

anak, tinah das. sebagainya.

Henurut Surejo Vlgnjodlpurot 11 Perceraian nenarut adat adalah 

nerupakan periitiwa pen ting yang luar bl&ea, nerupakan p ro b laa  eo- 

e la l dan yuridls yang penting dalea kebauyakan daerah"*^

nenurut DJojodigocno cengenai perceraian adalah sebagai bo-

rikuti

Perceraian in i dikalangan orang Java adalah suatu hal rang ti
dak dienkai* Cita-cita orang Java berjodoh sekali untok gemar 
hidup, b i la  cungkin soxpal kakea-kakea ninen-ninen, artinva 
eeapai nenjadi kaki (kakek) dan la t r i  Qonjodl.nlnl (nenek; 
yaitu orang tua-tua yang sudah bercuou^ciclt*

Soya nonyetujul pendapat Djojodlgoeno di atas* Sebab bakaa

hanya orang Jawa oaja yang berpandangan denikian, tetapi sudah nexw

jad i pandangan ram  caoyarakat Indonesia* Khueae^ya naayarakat Ba -

11* Perceraian tudak dapat dibenazkan balk oleh ngma d an pun

oleh adat* Sopertl yang ter can tm dalea kitab Kanawa Hiamapastra
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yaita pada Atha Sawano9dhayayah (Bain Xoscobilan) Boko IX, 101 dan 

102* 101 n©ngatur$"Dendaknya estpoya hubungan setia borlangcung « t >  

pal natl" sin£:atnya, in i harua dianggap oebagai faaknn yang tertlne* 

gi bagi aufiiid ia tr i"*  Sedang 102 nengatars "Hendaknya lak l-lak i dan 

pcrenpoan yang terikat dales Ikatan perkawinan, nengaaahakan dongen 

tidak je=a-Jc=an»ya enpaya nabetka tidak bercerai dan jangan hendetapa 

nelangjjar keaetlaoa antara aatu dengan yang la in "*1^

Jadi perkawinan yang paling baik adalah perkawinan yang da- 

pat berlangcrung ocicmx hldnp, yang terjadi karena aallng setia dan 

kopatahan untnk n n o a h l kotentaaa-kotentaan tentang togaa sum! is 

t r i  nenurut ketentuan agcaa dan adat* Pada prinalpnya Hukun Perk&- 

winan d i Bali nongazmt aaas nonognni*

Untuk aelanjntnora aqr* *kan nengcsnkakan sebak-aebab perco- 

ralaa, tata cara perceraian dan akibat-akibat perceraian di Kabupa- 

ten 4alapara»

1* Sobah-B#ba.b -perceraian

.Kabapaten Anlapura adalah aalah sata kabapaten dari delapan 

kabapaten yang ada pada Daerah Tlngkat Sata Propinui Ball* Daerah 

Kabapaten Aalapora caslh berpegang teguh pada adat ifitiadat Bali 

yang berlaku turun-tcmrun* Hal in i dapat d illh at dart eooeana ke- 

hidupan Behari-hari* Hisalnya kegiatan gotong royong yang dilakn- 

kan di banjor-banjar, tata cara aelakukan berbagal upacara adat 

oeperti upacara perkawinan, upacara piodalan di pura-para, upacara 

paabakaran nayat (ngaben) dan aebagainya*

Sepertl juga di kabupatea-kabupaten yang la in , dl Kabapaten 

Jblapnra naaalah perceraian oerupakan nasal ah yang aenonjol, dl 

amp ing oaoalah perdata lainnya* Sebab-aebab perceraian ununnya
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nenurut beberapa sarjana Hukun Adat antara lain* 

a* Henurut I  Gedo Pudja, bahwa perceraian dapat terjadi karena se- 

bab-sebab sebagai berikuti

(1 ) Is t r i  tidak dapat mcapnnyai

(2 ) Suaai meninggalkan la t r l lebih dari dua tahun

(? ) Cacat Is t r i  yang baru diketahul setelah kawin* Klsalnya berpo- 

nyokit nenular* Sebaliknya pihak lak i-lak i juga meaponyai cacat 

badan aeperti tidak dapat nelekukan kew&Jiban sebagai suaai*

( 4 )  Perceraian dapat terjadi dan wanita dapat kawin la g i kalau yang 

lak i-lak i temqr&ta neninggalkan nenjadi pertapa atau casaflr  

atau natl*

(5 ) Kautilya neabenarkon kalau perceraian ita  dikeluarkan kalau cu~ 

m l neapanyc.i tabiat buruk atan karena berbahaya bag! Jiwa is -  

trinya atau nenghianati ra ja  (peaerintah),1̂

b» nenurut R.ran DiJk, sebab-sebab perceraian bagi suaai atan po~ 

rcnpuan antara la in f "Penganiayaan oi pereapuan oleh suaai, pende- 

raan yangtidak putao-pntucnya dan tidak nungkin d l perbaiki la g lf 

cacat badan dan penyaklt yang tidak kunjung balk, raoa benol an to- 

ra  l* l «k l - iB t c i " .15

c* Hemxrut Suro.Jd Vignjodlpuro, sebab-sebab perceraian yang dlbo- 

narkan oleh Huktin Adat adalaht

( 1 ) I s t r i  alnah

Perceraian yang disebabkan karena is t r i  berzlnah sudah barang 
tentu neabawa akibat-akibat yang aerugikan is tr i*  Apablla la  
tertangfcap basah dan di bunnh, naka suaslnya tidak usah n o  
bayar "uang bangun”. Apablla la  tidak dlbunahr naka ia  atan 
keluar ganya wajib neabayar uang delik yang kadang-kadang se- 
besar JnJnr dan haruu nengeabalikan JuJur dan dlsanping itu  
la  Juga kehilangtm haknya atas bagian harta guna-gini*

(2 ) leaandulan is t r i
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Ie tr i tidak meotpunyai anak, sedang salah satu tujuan perkaviifc- 

an adalah untuk meaperoleh anak*

(? )  Sapotensi euiml

Sueai tidak dapat neaenuhi kehldupan bersana sebagai sueai is *  

t r i t sehingga keturunan tidak diperoleh dari perkawinan terse- 

but.

( 4 )  Suaal menlnggalkan is t r i  sangat lcoa ataupun is t r i  berkelakuan 

tidak ciopan* leduanya disebabkan karena rasa sal ing nencintai 

eodah lenyap .antara suami is tr i*

(5 ) Adanya kelnginan borsaaa dari kedua belah pihak, adanya peroe- 

tujuan antara suani is t r i ,  untuk bercerai. Ini jarang terjadi 

sebab kohendak bersana yang deoikian tidak dapat dibenarkan, 

kecoall ada alasaxwalasan tertentu seperti di a toa*^

Sejak puaerlntah Republik Indonesia nenetapkan berlakunya 

Undang-undang B61 Thhnn 1974 yaitu Undang^Vndang Perkawinan dan Per

aturan Peaerint4ih No9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaanzqra, 

naka seluruh wilayah hukuo Hegara Republik Indonesia berlakn satu 

keseragaman dalam bnkra perkawinan. Si dalaa undang-undang tersebut 

diatnr secara togas alasax*-alasan yang meaperbolehkan perceraian. 

Yaitu dalaa pasal 37 Undang-wi&ng Ro1 Tahun 1974 juncto pasal 19 

Peraturan Peaerintah Ko9 Tahun 1975* Pasal 37 Undangwundang No1 Tfc~ 

htttt 1974 monetukani "Perkawinan putus karena1 

a* Icaatian,

b. Perceraian dan 

e. Atao keputusan Pengadilan"*

Pasal 19 Peraturan Peaerintah N09 Tahun 1975 aenentukani "Percerai

an dapat terjadi karena alasazwalaeans
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a* Salah sata pihak berbuat zlnah atau nenjadl pemabuk, peaadat, 

penjudi dan lain  eebagainya yang sukar dipenohi.

b. Salah sata pihak meninggalkan yang lain  selama (dua) tahun ber- 

turut-turut tanpa izin  pihak la in  tanpa alasan yang sah atau la 

in diluar keaampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat.hukuaan penjara 5 (l lu a ) tahun atau lo -  

bih berat setelah perkawinan berlangming*

d. Salah satu pihak aelakukan keikejaaan atau penganiayaan yang riea- 

b ah ay akan pihak lain*

e . Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan aki

bat tidak dapat nenjalankan kewajiban sebagai suaoi/istri.

f • Antara suaai/istri terus nenerus terjadi persellsihan dan tidak 

ada harapan untuk rukun lag i.

Menurut heaat aaya» dari ketiga pendapat sarjana Bakun Adat 

oerta ketentuan yang ada dalaa TJndan -̂undang No1 Tahun 1974 eerta 

Peraturan Peaarintah Bo9 Tahun 1973 tersebut di atas, tidak ada per- 

bedaan prino ip iil tentang sebab-sebab perceraian nenurut Hukua A- 

adt dan undangMondang* Tang ada hanya perbedaan cara nenguraikan 

oaja. Dengan dituangkannya sebab-sebab perceraian yang sebagai an 

terjadi dalea nasyarakat kedalo  undang-»undang dan peraturan pea*- 

rintah tersebut di ataa, oudah nerxjwnyai landasan hukun yang knat, 

Sehingga tidak ada a lasan stual is t r i  berceral tanpa ada alasan 

yang pokok*

Khusufl di daerah labapaten Anlapura, nenurut penjelasan to -  

pala Binas Hindu Dhaxna pada Departeaen Agaaa Kabupaton Anlapura, 

ceteb-eobab peroeraian di kabspaten in i antara lain*

( l )  S ifat bur tut suaai sepertit ber judi, peaabuk dan suka kawin*
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Berjudi adalah kebiasaan jelek dalam pandangan masyarakat 

Indonesia pada ustmnya khueusnya aasyarakat Bali. Bentuk-bentok per- 

judlan di daerah Ini pada unnmnya adalah "sabungan ay am" dalam ba- 

hasa daerah lazin disebut "metajen", orang yang suka nelakokan pesv 

nalnan in i dleebat "bebotoh". Pemabuk yaita kebiasaan. mimm minuaan 

kerae, Soka kawin yaita kebiasaan beristri lebih dari aato, baik di* 

lakukan eecara terang- terangan atanpun secara sembunyi-eembonyi, 

in i dleebat "neaitre".

(2 ) Helakakan tlndakan kekerasan pada Is t r i

Hennrut kebiasaan yang terjadi dl daerah In i, suaal serlng 

nelakokan tlndakan kekerasan kepada s it r l  sebagai pelamplasan a-, 

kibat kebiasaan yang sudah dljelaskan dl atas*

( 5 )  Tidak ada kehaxaooisan dalam keluarga

Tidak ada kehaxnonlean dalam keloarga in i adalah sebagai 

rangkaian aklbat dari tidak adanya sal ing pengertian dalam keluaav 

ga, atau tidak adanya konunikasl antara auaal is t r i .  Mlsalnya kare

na kesulltan ekonoml, traaml sibok beglto pula is t r i  pada pekerjaaiv

nya aasln^-aasing, yang nengakibatitan rumah tangga terlantar.1^
Untok lebih jelasnya, saya Beasaobil eontoh yaita kasus yang

terjadi dalra keluarga saya aendirl. Karas in i senyatanya terjadi

sebag&i berikut 1

Sepasang soaal is t r i  Bali telah ncabina ryoah tangga yang

oah selama sepaloh tahnn yaitu sejak tahun 1968. Mereka dikaruniai

tiga orang anak, dua diantaranya lak i-lak l dan yang seorang peren-

poan. Pekerjaan sueai sehari-harinya sebagai pegawai s ip il (negeri)

di Kabupaten Aolapura. Begitu pula istrinya, yang bekerja sebagai

guru sekolah datax negeri pada kabupaten yang sama* Tetapi sejak

tahun 1978 perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertaharikan lagi
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karena tidak ada persecuaian paham antara kefloanya* SI suaai menpu- 

rxyai kebiae&an bwrjudi aehlngga mengakibatkan terlantamya anak- 

acafr dan bahkan Bering pula aelakukan tlndakan kekeraean terhadap 

istrinya. Mcaklpun is t r i  berusaha. untuk nenyadarkan suaainya dari 

keblasaan jelek tersebut xuoun temyata tidak berhaeil. Akibatnya 

oi la t r l  sudah tidak dapat nfcnahan penderitaannya lebih laaa lag i 

nohon sueai agar d ll jink an pulang keabali kepada orang tuanya de

ngan neabava anak yang terkeoil (perempuan). Permintaan le t r l  A i- 

kabulkan tetapi beberapa bulan keaudian suaai kavln lag i tanpa se- 

l j in  is t r i  yang sah* Selama le t r l berada dl rumah orang tuanya, cu- 

aai tidak pernah berusaha nengunjungl istrinya ataa mengajek pulang, 

bahkan beaya untok analooya pun tidak pernah dlberlkan* Pada akhiiv 

nya is t r i  minta ceral, yaitu dengan cara mengajukan gugatan perce

raian kepada Pengadilan Hegerl fol&pura berdasarkan tfndang-undang 

Ho1 Tahun 1974- Pengadilan Negeri Anlapura nengabulkan gugatan per

ceraian tersebut, yaitu berdasorkan paeal 19 ( f )  Peraturan Penerin- 

tah 5o9 R̂ahun 1975* antara lain  nengaturs "Antara suaal/istrl yang 

teruo aeneruo terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hi

dup rukun la g i dalaa ruaah tangga" •

Henurut Hukua Perkavinan d l B a ll, is t r i  dlnyatakan tetap ber- 

ealah karena nenlnggalkan eumi* Sebab la t r l  maslh terikat pada per

kavinan yang sah dan tidak adanya pemyataan cerai reani dari su*- 

ninya atau keluarga sucal*

Henurut penjelasan bapak Ngakan Putu Kuderana, Kalau Is t r i  

pulang keruaah orang toanya sampai didatangi tiga ka li berturut- 

turut ternyata tidak man polang, dengan deniklan suami dapat meng- 

gugat Is t r i  di Pengadilan Negeri, disebut "aaandel senggama"* Jlka
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perkawinan Mereka dahulu telah diadakan dengan. upacara lengkap yang

disebut "nekalah-kalahan", "netanjung sanbok" naka untuk kesalahan

ia t r l tersebut,■ selain dlhukum, is t r i  Juga didenda*1^ Saya aendlri

tidak aependapat dengan bapak Hgakan Putu Muderana tersebut di atas*

Karena apakah Jeainannya 'bahva *suaoi akan merubah kelakukan baruk*

nya terhadap iatrinya, valmipun suaal tolah berusaha nendatangi is -

t r i  tiga ka li berturut-turut. Sedang keputusan Pengadilan Negeri

yang disebut "amandel senggaaa", nenarut heaat saya tidak memenohi

rasa keadilan khususnya bagi is t r i  dan keluarganya, Karena hak In

unsur kejlvaan is t r i  selama berlangsungnya perkawinan nengalami to-

kanaiwtekanan dari pihak sueai* Dengan adanya perkembangan lieu po-

ngetahuan dan teknologi yang juga nenpengaruhl tata kehldup&n nasya-

rakat Ba ll khususnya, adat yang dealkian sudah aulai ditinggalkan.

Torlebih la g i dengan berlakunya Undang-undang Kc1 Tahun 1974 yaitu

Undang-TJndang Perkawinan dan Peraturan Peaerintah No9 Tahun 1975

sebagai Peraturan Pelakoanaannya sejak 1 Ok to her 1975.

2. fata cara perceraicn

Sejek berlakunyn Undang-undang Eo14 tahun 1970 yaltu TTndang*-

Undang Sbntang Ketentuan Pokoi Kctkuaoaan Kehakinan, sebagai re a li-

oaol pencabutan Undang-undang Ho19  ?nhun 1964 yaitu Undang-Undang

Tentang Ketontuan Pokok KeSnuwaan Kehakinan, maka d l Indonesia ha-

nya ada capat Jenis pengadilan. Hal tersebut diatur dal an pasal

10 (1 ) Undang-undang No14 Tahun 1970 Hengatur antara lain*

Kekuaaaan Kehakinan dllakukan oleh Pengadilan dal an lingkung- 
B0fiQ|
a* Pengadilan thann;
b. Pcngadllca Agtaa; 
o» Pengadilan H ilitex; 
d* Pcnqndilan feta Tfoaha Heaara*
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Dengan deniklan semua badan peradilan diluar ketentuan yang 

diatur dalaa pasal 10 ( 1 ) tersebut d l atan secara yuridie dinyata- 

kaa tidak berlakti la g i, Sehlngga setiap nasal ah perceraian adat ha

rus dlajukan kepengadilan yang vilayah hnkuanya melingkupl perkara 

tersebut* Lebih ditegaskan lag i dal an pasal 14 ( l )  Undang-undang 

Ho14 Tahun 1970 bahvat "Pengadilan tidak boleh aenolak untok neno- 

riksa dan nengudill sesuatu perkara yang dlajukan dengan dalih bah

va hokum atan tidak kurang je las , aelalnkan vajib untuk aemeriksa 

dan nengadilinya". In i berarti bahva Pengadilan Negeri tidak boleh 

aenolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hnkuanya* Bi

la  tidak ada hokuanya hakia vajib  aenciptakan hukuanya aendiri yang 

dlraaa ad il.

Menurut penjelasan bapak I  Deve Cede Gunakaa, seaasa maslh

berlakunya Pengadilan Adat Desa, aeaua permasalahannya yang terjadi

dalaa llngkungan desa harus diajukan kepada Pengadilan Adat Desa*

Susucan hakinnya terd ir l dari Kellan Banjar dan Kellan Adat, disak

17s Ik an oleh masyarakat tersebut* Setelah berlakunya Undang^undang 

No1 bhun 1951» yaitu Tentang Tldakaxv-Tlndakan Sementara Untuk He** 

nyelenggarakan Keaatuan Suoonan, Kekuasaan Dan A cara Pengadllan- 

Pengadilan S lp il, pasal 1 ( 2)  aengaturi

( 2 )Pada aaat yang berangsur^angcur akan dltentukan oleh Wt»- 
tori Kehaklaan, dihapuckant
a* Segala Pengadilan Svapraja (zelfbestourrechtpraak) d^- 

lea Negara Soaatora T ta r  dahulu keresldenan Xallnantaa 
Barat dahulu dan Indonesia Timur dahulu, kecuall pera^ 
dllan Agaaa jlka peradilan Itu nemrut hnkum yang hidup 
nerupakan satu bagian tersendlrl dari peradilan Svapra~ 
ja .

b* Segala Peradilan Adat (inheease rechtspraak in recht- 
etreeks be0tuurdgebied) ,  kecuall peradilan Agaaa jika  
peradilan itu  aenurut hukua yang hidup nerupakan aatu 
bagian teroendiri dari peradilan Adat*
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Dengan disalklaa berarti pemerintah dengan tegaa aenghapus 

Pengadilan Adat dan Pengadilan Svapraja* Lebih dittgaakan lag i pa- 

aal 39 Undang-undang No 14 Tahun 1970 menyatakans "Penghajusan Pen#- 

adilan adat dan swapraja dllakukan oleh penerintah". Keainpulannya 

bahva peranan tetua-tetaa adat dan kelian desa (banjar) dal an a eny*- 

leaalkan aetiap aengjceta khtasaiinya aengktta perceraian texjadi di 

daerah vilayahnya eudah dihapuskazu

Sejak berlakunya Undang -̂undang No1 Ibhun 1974 yaita Undangw 

Undang Perkawinan dengan Peraturan Peaerintah Bo9 Tahun 1975 seb&- 

gai Peraturan Pelaksanaanoya, yaita >ada tanggal 1 Cktober 1975, 

di Indonesia sudah t«rbentuk kodlfikael hukum perkawinan* Jadi hu- 

kua perkawinan yang selana in i beraneka ragam diaeragamkan dal an 

oatu kodiflkaai dal am bentuk undang-undang. Khasusnya di Kabupaten 

Aolapura, perubahan dapat d ilihat dalam oenyeleaaikan masalah per* 

ceraion, yaita merarut penjolaaan bapak Kepala Bimaa Hindu 

Dopartesen Agana Kabupaton Anlapura sebagal berikuti

(1 ) Socnl ls t r l  hendak bercerai ninta nasohat terlebih dahulu ke- 

pada Binas Hindu Biama ten tang nasalah yang dlhadapt. Khomis* 

nya masalah perpecahan yang terjadi dal an runah tazigganya. Bia- 

eanya nereka datang oeoara perorangan.

(2 ) Setelah dlasahakan nencari penyeleoaiannya ternyata tldak berw

h asil, diearankan untuk nengajukan gaga tan perceraian ke Pengtu-

dilan Hegri Anlajwra stsuai dengan uxtdangfundang yang berlaku*
18yang nengatur nasal ah in i,

Porabahan in i ■•coal dengan pasal 39 ( 1 ) Undang-undang Ko1 

Thhun 1974 jun.cto pasal 20 Peraturan Peaerintah No9 Tahun 1975* 

Pasal 39 ( 1 ) ffndangwundang Ro1 Tbfann 1974 oenentakaa* "Perceraian
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hanja dapat dilakukan di depan Sidang Pentad 11 an setolah Pengadilan 

yang bersangjcutau berusaha dan tidak berhgeil nendaaaikan kedna bo- 

lah pihak". Paaal 20 Peraturan Penerintah Nb9 Tahun 1975 nengatur 

antara I  aim  "Gugatan perceraian diajukan oleh sraaai le t r l atan kn- 

asanya kepada Pengadilan yang daerah hnkconya neliputl teapat kftt 

diaaan ter-gagat*.

leBinpulan bahva tata cara perceralan a tad tata cara pcnyo- 

losaian nasal ah perceralan dl Kabupaten imlapttraf oudah diselarafr* 

kan dan dlaestudkaa dengan ketentuarwketentoan yang diatpr dal an 

undangh-tmdang tereebut. Sedang penyelesaian diluar ketentuan tmdan&- 

nndang tersebat boleh dlkatakan radah ditinggalkan*

3* Aklbat-akibat perceralan

Tttjn an perkavinan aeperti yang ditagaakan dal am Htfam Peiv 

kawlnan dl B all aeperti oadah dikcsnxkakan dal am bab I v pertana uzw 

tak neaperoleh ketanmatt, dengan adanya ketanman dianggap sebagai 

peneba# dosa (r in a ). Kedua sebagai penyucian bad an nelaln i perka

vlnan. Serta fcersaafr-sana nelaksanakarr dhama sebagai suata kevfe- 

jiban yang utaaa dalta kehldupan keluarga dan oasyarakat*

Para kcirabat kedna belah pihak dan naeyarakat, mengingirikan 

agar perkavinan nereka dapat bertahan eelatt-lamanya, Tetapi karena 

sesuata dan la in  hal timbullah perceralan yang aembava akibat ber*- 

khlrnqra nebuah ran ah tangga* Perceralan neninbalkan akibat-akibat 

sebagai berlkati

1) Peabaglan harta keluarga

Harta keluarga adalah harta yang beraifat keduniavlan, gone 

menunjang kelangsungan hidap keluarga (suaai le t r l  dan anak-anak). 

Harta keluarga disebat dengan berbogoi ls iilah t "harta perkavlnan",
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"benda perkawinan", "harta keluarga", "harta benda keluarga”, .
■Henurut Hukua Adat B ali, harta keluarga di Bali dibagi da-

lsa eerpat Jenis yaitui

a. Harta babaktan, tatadan a tan bebekel.

Harta babaktan, tatadan atau bebekel yaitu harta kekayaan 

yang diperoleh suaml atau is t r i  sebeltra perkawinan, baik karena w&- 

rlsan atau penghibahan keluarga* Harta kekayaan tereebut dibawa na- 

suk kedalaa perkawinan*

b. Harta guna kaya

Harta guna kaya yaita harta kekayaan yang diperoleh suaai/ 

is t r i  sebelum perkawinan a tan sesudah perkawinan. Cara memperoleh 

harta kekayaan in i adalah dengan usaha sendiri. Jadi perolehannya 

bukan k arena wariean a tan pen^iibahan.

c. Harta druwe gabro

Harta druwe gabro yaita harta kekayaan yang diperoleh suaai/ 

i s t r i  selaaa atau seoasa perkawinan sebagai milik bersama.

d. Harta jiwa clana

Harta jiwa dana adalah harta peaberian orang tua (pewaris) 

kepada anak kandnng lak i-lak i, perempuan, is t r i ,  anak angkat, ae- 

waktu orang tua maaih hidup. Peaberian mana beraifat nutlak, tak 

dapat diganggu gugat.

B ila  terjadi perceraian keeapat jenls harta keluarga tei«- 

sebut dibagi sebagai berikuti

( l )  Harta babaktan, tatadan atau bebekel

Pada prinsipnya harta tatadan, babaktan atau bebekel tetap 

nenjadi hak sucai/istri. Dal am hal cerai mati, harta in i akan tetap 

nenjadl hak masing^aasing suami/istri yang masih hidup, jika per-
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kavinan berlangsung selana 12 tahmu Dal an hal cerai hidup harta

in i tetap aenjadi n ilik  suaai/lstri*

(2 ) Harta gan& fcaya

Harta guna kaya in i pada prinaipnya setelah tiga atan lina

foh-jiw b er 1 angstmgny a perkavinan, berubah statusnya menjadi "harta

drove gahroH. B ila  terjadi fcerai hidup, nenuiut Hukun Adat Bali,

harta tereebut dibagl dua antara mzani is t r i  sebagai berikuti su-

ani aendapat dua bagian sedangkan is t r i  nendapat satu bagiazu Azas

penbagian ini dlsebut "aarcnbat aaeruhnn". Azas peabaglan in i sudah

ditinggalkan, bagian oueal adalah saaa besar dengan bagian is t r i

yaitu Basing-eaaing sata bagian* Baer hukuxwya adalah satu Kaputa*-

an Pengadilan Aalapura yang sudah meapunyai kekuatan hukus yang to-

tap9 yaitu leptituean Pengadilan Hegeri Anlapura Rq. 10/KT. Kar/PDT/

1978 tanggal 21 Juni 1978* Is i  keputuoan antara lain I

Kenyatakan hulram barang-barang sengketa adalah harta gu
na kaya patat dibagl dua dan setelah diperhltangfcran be- 
rupa kekayaan 686, 662,50 (enaa ratus delapan puluh 
riba  enea ratas enan puluh dua lla a  puluh sen; sedang 
berapa hntang sebanyak 901. 207*30 (aeabilan ratas 
delapan puluh aatu ribu dua ratus tujuh rupiah lina pu
luh een)»-— ------------  ■■ ■■

(3 ) Harta drove gabro

Peabaglan harta drove gabro b lla  terjadl perceralan hidup 

nemrut Hukto Adat Bali yaitu dibagl antara suaal/istri sebagai b »-  

rikut suaai aendapat dua bagian sedangkan is t r i  mendapat satu bagi

an* Sepertl sudah dijelaakan di atas azas peabaglan disebut He&- 

rembat samdmn", Atan peabaglan sarenbat eaeuhun tidak dapat dlte*  

rapkan dal an peabaglan harta druve gabro, k arena bagalaana -pun la -  

t r l  torut serta dal an peabentukan harta tereebut* Karenanya harus 

dibagl dua seaa besar* Basar hukmanya adalah suatu keputusan Penga**
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dilan Hegeri Amlapura No 10/Pn* Xar/fcDT/1978 tanggal 21 Junl 1978* 

Is i  kepatusan antara lain i

-—>->4* Henyatekan hokum aetelah harta kekayaan bersana dan hu- 
tang bersana dibagi dua dlantara penggogat dan ter gaga t 
nalia penggogat haras mabayar la*ri sejunlah fy*147« 272f
7 5  (ser&tao enpat paluh tujuh riba  dua ratus tujuh pa
luh dua rupiah tujuh paluh lima sen) kepada tergagat
untuk melunaai hutangpya,-  .»»— ■■ — ..............

»
(4 ) Harta jiwa dana

Pembagian harta jiwa dana b lla  terjadi perceraian hidup a* 

tan mati tidak dapat dibagl9 karena harta ltu menjadi hak mutlak bu-  

aai is tr i*  B ila sadah menjadi satu dengan harta druve gabro, nerar- 

rut hemat aaya harus diperhitungkan nilainya yaita dalasi bentuk 

uang. Hisalnya bentuk harta jiwa dana teraebut berbentuk perhiasan 

oas, intan dan sebagalnya. Selama perkawinan harta tersebut dengan 

euka ro la  dilebur atan dijual untuk aeaball sebuah run ah. Maka b lla  

terjadi cerai hidup, rum ah tersebut harus dijiial keoudian haail pen- 

jualannya dikorangi dengan harga harta jiwa dana tersebut. Jadi har

ta Jiwa dana yang nerupakan harta asal kenbali kepada asalnya,

2 ) Ibnggung javab terhadap pendidlkan dan pemeliharaan anak

Sletea kekeluargaan di B all adalah p a trilin ia l. Seluruh ke- 

wajiban untuk meoelihara, mendidlk anak ada sepenuhnya pada suami. 

Hal nana disebabkan karena adanya perkawinan dengan pembayaran ju -  

jur (d i Ball dlsebut "patukun luh", "a ji  gana"), yaita perkawinan 

yang dilakukan dengan peabayaran uang patokun luh, a ji  gaaa, oleh 

plhak calon suaai kepada keluarga calon is t r i .  Maksud perkawinan 

in i agar aemua keturunannya masuk kedalam garis bapak. Menurut Hu- 

lno Perkawinan di B a li, b lla  ter jadi ceral (cerai hidup atau aa ti) 

is t r i  tldak boleh neabawc anak keturunan nerelca* Jadi seluruh tang>- 

gung jawab petellharaan, pendldikan anak-anak ada sepenuhnya pada
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Buaml atau keluarga suasl* Dengan berlakunya Undan#-undang No1 T^- 

hun 1974 dim Peraturan Pmerintah No9 Tahun 1975 sebagai Peraturan 

Pelakaanaannya, 1;anggung Jawab orang tua pada anak diatur aecara te- 

gao dal am paaal 45 ( 2 ) ITndang^undang Ko1 Tahun 1974 yang menyatakan 

bahvai "Kevajiban orang tua yang dlmaksud dal am ayat 1 fasal Ini ber- 

laku eampai anak itu kawin atan dapat berdiri aendiri, kevajiban na- 

na berlaku terus meakipun perkavinan antara kedua orang tua putus"* 

Hemirut heaat a ay a pasal in i m ember ik an era baru dal am Hukun Per

kavinan d l B ali. Tang nana dafaalu hanya memberlian kevajiban aepe- 

nuhnya kepada suami untuk menelihara* nendidik anak-anak turunan 

neraka, tanpa memberikan keaempatan kepada ia t r i  nntuk ikut Berta 

nenikul togas ini* Sekarang berdasarkan pasal tersebut, auaai is t r i  

neapcuayai keva j iban yang sama dal am meaelihara, mendidik anak-anak 

nereka valanpnn perkavinan tel ah putuu. Untuk n«roperkuat pendapat 

aaya di ataa, saya akan Dengemnkakan dua keputuean Pengadilan Uega- 

r i  Anlapura yang meapunyai  kekuatan hukun yamg tetap yaitu 1 

1» Keputuean Pengadilan Amlapura Noneri 26/Pts. Pdt* G./PH.Karan#- 

aacit 25 Juli 1980* Is i  keputuean antara lains

------3. "Henyatakan hukura, bahva I  Gusti Ayu Erika Vidiastuti

dalam asuhan/peael iharaan dan pendidikan pihak tergugat 

aampai anak teraebut devaBa/berumur 18 tahun atan anak 

ternebut kawin".— - - .... - . .■- n ■■

. -— -4,. Nengftukua penggugat, untuk menanggung biaya penel iharaan 
dan pendidikan I  Guati Ayu Erika Widiactnti untuk eetiap 
bulan aebeaax Rp* 9*000,- (eembilan ribu rupiah) terhi'U  
ung sejak keputuean in i diucapkan sampai nnair tereebut 
devasaAerunrur 18 tahun atan anak teraebut kawin (uang 
mana harua dieerahkan pada pihak tergugat)*———

Catatan* sebagai penggugat adalah I Ouati Hade Mueti, aebagai ter

gugat adalah I  Gusti Ayu Sriathi.
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2* leputuaan Pengadilan Negeri Amlapuras Nooer 11 ̂ t s *  Pdt. G/

1960/PH. Karangaaen, 31 Maxet 1980. I«1 kepotusant

— —^♦"Menyatakan hukua, bahva penggugat adalah well sah dari

anak Hi Kooang Santi Apoari dan penggogat berhak neao-

llhara anak ito  sanpai dewaea/fcavln".—  —  ■ ■ —"

Catatani penggogat adalah N1 Way an Sutrieningeih, tergugat ada-

lah I  (M e  Adipta.

3) levajlban suaai aeaberl nafkah pada is t r i  setelah perceraian

Hemrut I  Seve Cede Gunaksa mengatakani setelah perceraian

Q*numt flukun Adat Ball ie t r i tidak dapat aemwtut nafkah dari eu-

aa i. Karcna dengan adanya pcabayaran nang "patokun luh" a tan "a ji

gcaa", pada eaat perkawinan* Sehingga vanita dlpandang saaa dengan

barang dagangan, jad i tidak oenpunyai hak untuk meainta nafkah dari

20oucal setelah perceraian# Renurot heaat saya, pendapat bapak I

Deve G*de Gunakaa t«raebut di at&e tidak sesoai la g l dengan k«adt*»

an devasa ini* Poabayaran uang patokun luh a tan a j i  gana, pada eaat

•ekarang dlpandang eebagal pengbargaan terhadap pihak vanita dan

bukan eebagai uang peobelian* Di aaaping Ita aaya tidak sepondapat

dengan beberapa kepatoaan Pengadilan Hegeri inlapora yang telah d i-

keaokakan di atasw I  arena kepatosan pengadilan tersebut tidak men-

eantocOcan kevajiban c o o l untuk neabcrlkan nafkah is t r i  setelah perw

coralan« Hal in i bertentangan dengan kebljaksanaan peaerlntah Re-

pobllk Indonesia yang ditoangkan dales Gorio-Gorio Besar Hainan

Pegara dltetapkan dal an Eetetapan Majelia Pezxmeyawaratan Rakyat

Co IT/toi/1978. Garift-Garie Beoar Hainan Hegara pada baglan cob c,

antara la in  nangators

c* Henlngkatkan. keeadaran hokon dal am aaayarakat sehingga 
nenghayati hak dan kevajlbannya dan nenlngkatkan peabln*-

35

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
DALAM MASALAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN 
AMLAPURA (BALI)

 
 
I WAYAN TITIP SULAKSANA



an aikap para penegak hukua kearah tegaknya hokum , keadilan 
dan periindnngan terhadap haxkat dan aartabat aanusia, keter- 
tiban d<m kepaetian hukun sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945. 21

Jadl setiap Keputasan Pengadilan Negeri Aalapura aengenal aa<- 

oalah perctfraiAn, hendaknya nencantnrtran kevaj iban sueai aeaberi 

nafkah pada. ia t r i  setidak-tidaknya saapai ia tr i bisa berdiri sendl- 

r i*  M ia  tidak dican tuck an kevaj iban sueai untuk aeaberikan nafkah 

i s t r i  dalea setiap keputasan, aaka keputuean Pengadilan Hegeri An- 

lapura dalam aasalah perceraian tidak aencerminkan tegaknya hakim, 

keadilan dan perlindungan terhadap haxkat dan aartabat aam sia9kha- 

suanya kaaa vanita* Dengan catatan selaaa is t r i  tetap berada pada 

posiei yang dibenarkan, tidak aelangg&r "dhaxaaning i s t r i”.
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1^Wawimcara dengan Xetoa Blmaa Hindu Dharna Departeaen Agaoa 
Kabopaten Aalapora, 3 J&ll 19C0,

^S/awancara dengan bapak Ngakan Putu Maderane, doscn Hokum Aft- 
tar Tata Httfctoa pada Pakultaa Hukun UniToroitae Alrlangga, Surabaya, 
September 1980

17Vavancara dengan bapak I  Deve Cede Gunakee, Peetoka Adat be- 
kae Hantri Paear d i Jero Batoaye Aalapora B a li, J a il 1980.

1®Ketaa Blmas Hindu Dhaxma Departencn Agana Kabopaten Anlapu- 
r a t op, c lt »

19'Sorojo Wignjodlporo, op» c lt . ,  h. 173*

20 I  Deve Gede Gonakao, op, c lt ,

21 Veca Pembina Pena tar an Dan Bahaiv-Bahan Pena tar an Pegaval 
HepublUc Indonesia, Pndanjp-Undang Daear 1945 Pedoman Pemdiaaratan 
Dan PcnCTniUan Pannaclla foatatapan HHl Ho 978) Garip-
Coxln Beaar Haluan *egnra(Ietetapan HFB Ko IYyECT/1978). Ananda. 
h* 89*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
DALAM MASALAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN 
AMLAPURA (BALI)

 
 
I WAYAN TITIP SULAKSANA



BAB I I I  

STATUS IS  m i  SETELAH 

FERCEELAIAff DALAH KELCARGA AS A t

Henorut Bulnm Perkawinan di Bali, perceraian adalah suatu 

hal yang dilaraug k arena ita  harua dihindarkan. Perceraian yang ter- 

jad i dalaa oatn keluarga Bali adalah karena eesuatu hal yang terpak- 

saf eebagai hal yang sudah tidak bisa dihindarkan lag i a tan dideaai- 

kan diantara muni is t r i .  Terotena bagi vanita, perceraian adalah 

hal yang hina sobab wanlta yang tel ah nelakokan perkawinan (bersu- 

an l), telah keluar dari keluarga, hal in i disebut dengan '•nening- 

gal kedaton". Xocuall dales bentuk perkawinan nyebtirin, sebab da

les bentuk perkawinan nyeborin in i justro dal am hal-hal tertentu 

(hak varia ) status la t r i  bahkan eebaliknya. Akibat dari suatu per

ceraian adalah potoanya habungan kekeluargaan antara pihak keluarga 

iinml dengan pihak keluarga is tr i*  Vanita yang telah putus perkavia- 

annya keabali pulang pada keluarga aealnya disebut ^nolih daha"* 

Rolih daha adalah seorang vanita yang telah kavin keluar (meninggal 

kedaton) aecara sah karena eesuatu dan la in  hal perkavinannya putus, 

k cabal i  kepada orang tua atau kerumah aealnya, di nana di rum ah a-> 

salnya dlterloa dengan baik, baik oleh orang tuannya atau keluarga 

yang la in ,

Kenarut pandangan masyarakat di Kabupaten Aalapora, vanita 

Dulih daha tereebut valaupon diterima dengan balk oleh keluerganya 

tetap dianggap sebagai "orang luarH. Karena vanita tersebut vudah 

pernah kawin keluar (meninggal kedaton).

Untuk nen#i 11 andean pandangan masyarakat yang demlklan ita  

menarat pendap&t saya harua dladakan upacara pengangkatan anak yang
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dalea istilah  Hukua Adat Bali disebut "neprastitto". Meprastidte 

adalah upacara pengangkatan anak yang dilakukan dengan upacara adat 

yaita dengan beraacaaa-oacaa seaajen yang menpunyai a rt ! nagls* TJpa- 

oara tersebut dipiapin oleh pedande £iva dan sebagai saksi adalah 

kalian adatp kellandesa, naeyarakat dan keluarga pengangkat* Dengan 

dealklan status vanita tersribut oleh aasyarakat dipandang sebagai 

anggauta keluarga penuh.

Statao vanita oulih daha dalcm keluarga asa ly ada beberapa 

pendapats

a* B ila  d iterlaa dengan balk oleh keluarga aealnya, naka va^ 
nita yimg nulih daha tersebut raaslh berstatus sebagai wa- 
nita yang belun kavin, dal am artian ia  berhak atas bagian 
darl elsa harta peninggalan yang belum dibagl* Deaikian 
antara la in  hasil dlakusl hukun adat varle B a ll, Dengan 
pengertian "Benerina*1 dalam a rt! menguasai/aenlkBati/neaar- 
kal saja tidak boleh mengaaingkan bahaglan harta peninggal
an yang belun habia terbagi tersebut.

b. B ila  tidak diterima dengan balk oleh keluarga (mlsalnya 
atas partlabangan kftota dan laiiv-lainnya, ingat perkavinan 
dengan cara "alangkal karangultt" atan "nyeburin", maka la  
tidak dapat la g i meneriaa bagian untuk dikuasai/diniknatl/ 
dlpakal la g i, sebab pada vaktu la  kawin keluar (meninggal 
kedaton), b«^aklbat gugoraya hak nenguasai/neniknati di ru- 
cah asalnya*

Jadi status vanita anxllh daha dapat dlkatakan b ila  ia  d i-  

terisa dengan balk oleh keluarga asalnya, naka la  nasih berstatas 

oebagal vanita yang belun kawin (gad ls ). Tetapi b lla  vanita yang 

cnlih daha tersebut tidak ditorina dengan balk oleh keluarga asalnya, 

naka ia tetap dlanggap sebagai orang luar dalam keluarga asalnya.

Vanita yang mulih daha diterima dengan balk oleh keluarga- 

nya (keluarga a sa l), apakah aeapunyai hak varls terhadap harta pe

ninggalan orang tuanya. ttenurut Hokum Adat War is  Bali hal ltu naoih 

nerupakan tanda tanya. ttamrut T.SJCornt "Perlu di ingat bahva vanita- 

vanita yang cudah kawin keluar tidak meapunyai hak'waris atas harta
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peninggalan keluarga eendiri, juga tidak setelah mereka rralih

daha".2̂  Hemirut I  Gede Pangkats T e a l eendlxi leblh setoju dengan

uralan Dr* Kora Ita , sebab seorang vanita Bali yang sudah kawin ko-

luar di cana hak varisnya telah hilang dari runah aaalnya9 naka v
21

tak eeteruonya hak varlo lenyap dan tidak dapat hidup la g l" , ^ So- 

bogai oontoh beliea cangmlrrkan dua bnah kepotaean pengadilan yaita  

naolag-aaslng dari keputasan Pengadilan Kerta Karangaaca dan kopa- 

toean Pengadilan Kerta Singaraja, Kcpatooan Pengadilan Kerta Karang- 

aeea tanggol 13 Jo ll 1937 Bo* 60/eirio l nenyatokani

Bahva percapaan ealih  daha ceopanyal hak pakai ataa harta 
vcrioan bapaknya9 Jadi ia  hanya neaponyai hak rzs^axm dan 
hak nenlknatl saja a tan harta variocn its  dan tidak bolch 
eelepa^tangankan, nenjual9 a tea csnggad&lkaa harta varioan 
teraefcat".

Kepataaan pengadilan yang kedna adalahi Kepataaan Pengadilan Kerta

Slngaraja tanggal 2 Ja li 1936 Bo. 60/oiviel yang nenyatakans

Bahva aeocrang vanita yang telah dua ka li nelakokan perkawinan 
keloar dan aesudoh peroeraianoya dari perkawinan yang kedna 
ita  la  dltertaa keaball di runah orang tuanya, yaita yang d i-  
eebut t n l ih  daha" dan karena la  neapanyal hak pakai ataa har
ta kekayaan orang toanya dengan nenyenpingkan anggotfr-anggota 
keluarga lak l-lak l lainuya untuk menghindari salah pengertian, 
naka di cinl dlmakeudkan hanya neniknati dari baglan yang di* 
tericanya ita*

Keaispulan dari ora l an tersebut d i ataa bahva vanita Balih 

daha yang ditertaa baik oleh keluarga aaalnya9 berstataa sebagai 

vanita yang belun kawin (gadia) 9 aebaliknya b lla  tidak diterina 

dengan baik oleh keluarga aealnya dlanggap sebagai "orang luar"» 

Sedangkan nengenal hak varis vanita collh daha yang diterina baik 

oleh keluarga asalnya9 ia codah tidak neapunyal hak varle la g i. 

Vanita tersebot aepertl juga vanita yang belum kavln di Ball hanya 

noponyai hak on tak nengoasai harta peninggalan orang tua eaja a- 

tea hak pakai atae harta peninggalan orang tuanya, Dengan catatan
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tidak boleh menjual atau menggadalkan harta warlean tersebut,

Selanjntnya saya akan mengoraikan secara garls beear Hukna 

Adat Vario Bali yang nenjadi daoar ptnyolesaian masalah ln ii

1. Pengertian Hakoa M at Varis Ball

2. ftabe^-straber Hnkta Adat Varis Bali

3* Aaas-asae pevarisan dales Hukun Adat Varis Bali 

Ad 1* Pengertian Hakim Adat Varis Bali

Hukun Adat Varis Ba ll menurut pendapat saya adalah Hukua 

Adat Vario rang »e=uat atarao-aturan yang nengatur prosea menerae* 

kan oerta nengoperkan barang-barang harta benda balk yang berojttd 

nanpon yang tidak bervajud (im a te r ll l  goedem) dari sata generaol 

(angkatan aam eia) kepada generaal (angkatan mannsia) yang lain* 

Khusucnya ketomnan lak i-lak i*

Ad 2. Soaber^soiiber Hukun Adat Varle Ball

Bnkoa Adat Vria Ba li bersonber pada "acara" ataa "sadaoara". 

Accra atan sadao&ra adalah kebiaaaan yang dllakokan masyarakat sec»- 

toron tesoron dan dlpandang sebagai huim. Kebiaaaan tingjtah lako 

tersebot dl atas pada dasarnya sodah aengandung dasTMiasar ooral, 

ethlka, dari pada kehldupan beragcaa pada naeyarakat Ball* Acara 

atan sadacara dapat dljunpal dal an bentok juricprndensi dan pesva- 

ra . Jorispradensl, *yaito ponls-ponio hakls-hakta, la s la  dijuopal 

dalaa bentok tertulio, tetapi minekin pola dalam bentok tidak ter- 

tn lis . Bentok-bentuk terakhlr in i hanya dljnapal dalea hnkuo adat, 

jik a  hak In adat neautuakan perkara secara lioanH. ^  Hioalnya ke- 

pataoan Pengadilan Kerta larangaoca tanggal 13 Jo li 1937 Bo. 60/ 

olT iel tersebat dapat dlpandang sebagai Jurisprudent. Peswara 

adalah peratoran Hukm Adat Varis yang dikeluarijan oleh resldon
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Liefrinck pada jaman kolonial Belanda, berdasarkan kebiaaaan yang 

hidup dal am maeyarakat. Miaalnya peavara tentang Hokum Adat Waria 

Bali untuk Kabupaten Buleleng tertanggal 13 Oktober 1900. Pesvara 

in i keerudian leblh dlkenal dengan naaa "peavara 1900% kenradian beav 

laku untuk seluruh B a ll. Hakeod peawara 1900 berlaku untuk seluruh 

Bali adalah untuk meaberl pegangan kepada hakiis bangea Belanda yang 

neainpin aldang-aldang peradilan buni putra dal an maaalah variaan.

Hukun Adat Varia Bali juga nendapat pengaruh dari Hokun Va*-

r la  Hindu. Sampai aejouh aana pengaruh Hukun Warls Hindu terhadap

Hafcna Adat Varlo Bali ada dua pendapat antara lalnt

1 *1  Cede Vayan Pangcat Benya tak ant "Jangan berpendapat bahva bokn

tersebut adalah Hotel Adat Bali yang hidup dan yang dllakokan d*-

26lea aasyarakat Ball aelagi senua orang menglra dnmikion". Boko

yang dtaokaudkan oleh 1 Gede Way an Pan&at adalah kitab "agaesa"

atau "dharaaaaatra", yang nemat tentang Hukua Hjndn khusuanya

Bokoa Varlo.,

2. K.R.H.H. Socrripto nenyatakans

Kecuali kitab hukun ageaa tersebut, maka yang juga k ln l nap 
eih dipakai sebagai podoaan adalah I Kitab Hukun Adi Gana, 
Kitab Holnm "Kotara Agaaa", Kitab Hukun "Purva Agana", Pes- 
vara 1900t Peavara 1910, keaeaoanya dih inpun oleh-1 Ooati 
Vain Djelantlk dan H.J.E.F. Sohvartx tahon 1918. '

Dari dua pendapat yang berbeda tersebut dl atas, aaya eepea- 

dapat dengan saran-saran dari akhli-akhli aepertl Kom dan C. Lek- 

ker yang nenyatakoni "Di daloa neapelajari rrirca Adat Bkll aebalk- 

nya io i dari buko-boku tersebut d ipelajari aecara llolah dan keao- 

dlan diberi kealapilan apakah peratoran-peraturan Ĵ ang dimoat dal an 

bukn itu neaang merupakan 9ukua Adat yang aebenarnya"• ̂

Ad. 5 Asao-asas pevariBan dales Hokoa Adat Varlo Ball

41

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
DALAM MASALAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN 
AMLAPURA (BALI)

 
 
I WAYAN TITIP SULAKSANA



Aaaa-asaa pevariaan dales Hukun Adat Waria Bali dapat dL-

uralkan oebagal berikutf

1. Hanya putora lak i-lak i yang aevarls

Ftemrut Hokoa Adat Vario B a li, hanya putra lak i-lak i yang

berhak aevario harta peninggalan orang taa* So dang anak pereapaan

dapat oenjadl akhli varis dengan batasan bahva la  hanya boleh menik-

nati saja haoil bagian dari varlsannya itu . Sebagai daear hokuanya

adalah kopatnaan Pengadilan Kerta Xarangaeea tangg&l $ November 19

36 B6 33/civlel yang nenyatekani

Bahva anak pereapaan dapat aenjadi akhli vario dari ayahnya, 
akan tetapi la  hanya boleh aenlkaati/nemakai hasil dari ba  ̂
glan varis army a ita* TXntak kepentlngannya eondiri ia eedlkit- 
pvm tidak boleh ncaicdalikan tangankan (menjual, menggadalkan 
dob) atae bahagiannya Ita , Juga aetelah pevarle diaben.

Fenylcpangan dari ketentoan in i adalah t

a» Anak pereapaan berhak nevarla saAa dengan anak lakl-lakl dalam 

hall

1. Bila anak pereapaan Ito diangkat atatnanya menjadl anak laki- 

lak i (patr5ka)» naka anak in i berhak mevaris aeperti anak 1*- 

k i-lak i, Statas anak in i dleebat "eentana peperaaan"* Dasar 

hokc=mya adalah paaal 11 ( 5) peavara tanggal 13 Oktober 1900 

nengaturi "Seorang anak aentana neapunyal hak-hak dan kevajib- 

BJV-kewaj iban terhadap mereka yang nengangkatnya aama sebagai 

anak kandung, tetapi la  kehllangan hak-haknya atae bagian har*- 

penlnggalan dl rum ah kelaarganya oendiri"*

2* Pereapaan yang beloa kavln berhak aenerlaa bagian harta varis- 

an sebeaar aata bagian dari aaudara laki-laki* Blla la  kavln 

keluar (menlnggal kedaton), maka bagian varlsan yang diterima 

harus dikcmbalikan*
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b* Anak lak i-lak i tidak berhak mevaris dal am halt

1* Ia  diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga lain;

2* Dalea hal lak i-lak l kawin nyeburin;

3* Anak lak i-lak l yang tidak aelakaanakan "dharmaning anak", 

niaalnyai

a. Darhaka (droaka) ^erhadap loluhur 

b* Darhaka (droaka) terhadap orang tua 

4* Anak lak i-lak i yang neninggalkan agcna Hindu (aeninggal ko- 

jaten) menyebabkan kehilangan hak atas variaannya, Sebab me- 

nlnggalkan hak dan kcvaj lban yang baik dales kerabat dal an 

arti luao (dadya) nsupin dalea a rti sempit (terhadap keluar

ga eendiri).

5* Santana ra ja  yang kavin keluar*

2. Syarat-cyarat akhli voxls nennrut Hnkna Adat Varls Ball

Manurut Hukun Adat Varlo Ball, oyorat-oyarat sobag&i akhli 

varie adalah t

1. Laki-lakl a tan pcretapuan (yang belum kawin)

2* Sudah dewasa dalea pengertion "kuat gave"

3* Ada pada eaat pevarla neninggal donia

3. Saat peabagian varia nenurut Hukun Adat Varis Ball

Mermrut Bukua Adat Varie B a ll, aaat peabagian veris baru 

ter jadi (terbuka) b l la  a l povaris aeninggal dunia. Jadi oelema si 

pevarla belun menlnggal dnnla, pada prlnalpnya peabagian variaan 

belua dapat dilakukaiu Dal on kenyataamjya ketentuan in i dapat d i-  

olnpongi. Penylnpangannya adalah pevarla senasa hldfupnya sudah oca

ber ik an bagian-'baglan dari hartanya kepada akhli varls sehingga eo- 

tolah ia  vafat„ tidak nenyuaahkan kepala keluarga (anak lak i-lak i)*
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Persyaratan lain yang harus dipenuhl anatara lain pelunasan hutang- 

hutang pcvaris s«rta pobiayaan pengabenan (pembakaran aayat). Soto- 

lah persyaratan in i dipenuhi barulah peabaglan varis dapat dilakukan* 

Dasar hukuanya adalah poeal 1 peraturan (pesvara) tanggal 13 Oktober 

1900 antara lalnt ( 1 ) "Apabila seorang neninggal dunia* naka harta 

ponlnggalonnya, setelah pelunasan hutang~hutangnya, pertana-teaa ha- 

ras dipergunakan untuk peabiayaan pengabenan (upacara peabokaran je- 

nasah)” . ( 2 ) "Sebelua pengabenan diselenggarakan, dilarang atas harw 

ta peninggalan ita a ten aelepaskan (nenjual , menggadalkan, deb), ke- 

cuali txntuk keperluan tersebut"*

3* Slstea pevarlsan menurut Hukun Adat Varis Bali

Sistea pevarlsan dal an Hukun Adat Varis Bali dlkenal ada 

dua slstca* Per tana sistea pevarlsan nayorat, yaitu sistest pevario- 

an dl mana hanya. anak laki-laki tertoa yang berhak nevaria seluruh 

ataa sebagalan besar harta peninggalan orang tua* Sandara laki-laki 

tertua Mean sebagai pevaris tanggal dales keluarga, tetapi sebagai 

pengurus yang berfcevaj iban mengurus kepentingan saudara^eaudara yang 

lain* Jadl togasnya adalah menggantlkan orang tuav semua haruo p&- 

tuh pad any a* Henurut I  Deve Gede Gunaksat "Dalaa kenyataannya ke- 

tentuan tersebut dapat dlslmpangl, b lla prllaku anak tersebut jelefc 

atan tidak sehat plkiraxmpa, la dapat digantlkan sender anya yang 

lebih nuda (la k i- la k i)" .^  Kedua adalah slsten pevarlsan udh&ra, 

yaitu sist«a pevarlsan dlaana anak laki-laki tertua nenerlna lebih 

banyak dari sandara yang lalnt karena ia berkevaj lban aeaelihara 

run ah induk dan harta pusaka* Kewajiban aana tidak ada pada taudara 

yang lain*

4* Bara akhli varis aenmrut Snkua Adat Varis Bali
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Memmit Hukoa Adat Varls Bali para akhli varls adalahs (1 ) 

Amman lak l-lak i dalaa garls luma ke bawah (tezaasnk sen tana ra ja  

dan anak peperasan)* Sedangkan anak perenpuan yang bolun kavin* v&- 

nita colih daha yang diterina. dengan baik oleh keluarganya, bokan 

aabagai golongan akhli varlo* (2 ) farunan lak l-lak l dales gar is  to

rus ke ataa. (3 ) Thrumun la lfi-lak l dalaa garis lurua ke seaplng*

5* Jcnio-jenis harta variaan nenurut Hukun Adat Varls Ball

Harta variaan memirut Hukua Adat Varls Ball adalah seuua 

harta kekayaan baik yang nateriil (yang bervujud) yang ditinggalkan 

pevaris kepada akhli varisnya* Harta varisan in i terdiri darii 

1* Harta pusaka

Harta puaaka dapat dibagl menjadi dua golongan antara laint 

Golongan per tana harta pusaka yang tidak dapat dibagi, yaltu 

harta pusaka yang mempunyai n ila i magic relegius. Mlsalnya tea- 

pat ibadah (pemerajaan, sanggah dan la in -la in ), a la t-a la t pemu- 

jaan (s iva  karana), keris-keris bertuah dan sebagainya* Golong

an kedua harta pusaka yang dapat dapat dibagi* yaltu harta pu

saka yang tidak seapunyal n ila i magis relegius* Misalnya savah, 

ladang dan sebagainya.

2* Harta bavaan

Harta bawaan yaitu harta yang dibava kedalaza perkawinan, balk 

oleh oenpelai vanita maupun pria* Hisalnya Jiwa dana, tatadan, 

erok sekaja. Pembagian harta bavaan in i setelah pevaris mening- 

gal dunia ada dua pendapat 1 pendapat pertama menyatakan bahva 

harta bavaan tetap menjadi hak suemi atau is tr i*  Pendapat ke 

dua menyatakan bahva setelah lampau beberapa vaktu yaitu anta

ra  tlga tahun scapal dengan lira a tahun menjadi mlllk bersama*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
DALAM MASALAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN 
AMLAPURA (BALI)

 
 
I WAYAN TITIP SULAKSANA



3* Harta perkavinan

Harta perkavinan yaitu harta yang diperoleh atan harta yang d l-
i

hasllkan dalau perkavinan*

4* Hak-hak yang diperoleh atan didapat dari masyarakat

Hak-hak yang diperoleh atan didapat dari masyarakat adalah nero- 

pakan harta varisan* Miaalnyai berseabahyang di kahyangan tlgat 

Dcapergonakan kuburan dan la la -la in , serta aelakukan upacara p it- 

ra yadnya* Hak-hak yang diperoleh dari masyarakat dlkatakan seba

gai harta war lean karena nerupakan hasil diakuai Hukun Adat W^- 

r is  di Ball* Diakusi ini diprakarsai oleh feabaga Peablnaan Ha

tes Baalonal (L*P*H*H*) Proyek Hosearch Hukun Varis pada seksl 

A* Diselenggarakan dari tanggal 5 dan 6 Haret 1971 di Denpasar 

(B a li)*  Tttjnan disknsi Ini adalah untuk melengkapi atan cengua— 

pulkan dat&-data ten tang Hukun Adat Vario* Dal an kenyataannya 

hak-hak yang diperoleh dari aasyarakat tersebut di atasv dlvarls- 

kan pada akhli varienya nntuk tetap dllaksanakan torun tesorun*

Beaikianlah aecara garis besamya dapat saya uraikan aengo- 

nai Hukua Adat Vario Ball yang aenjadi daaar pevarlsan di Bali* So- 

dang vanita yang nallh daha nenurut Hukun Adat Varis Ball tersebut 

dl atas dlseaakan etatuonya dengan vanita yang belunt kavlnt dengan 

catatan pada saat dia polang diterlna dengan balk oleh keluarga a<- 

salnya* Vanita eallh daha tersebut tidak tergolong akhli varis*
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22r  j  *K*H«. So «rip to , op* c lt » * h# 86*

Koaftt, Brinm Adat Warle Ai B a ll, terjemahsn, I  Ged«
Way an PangtAt, }?akoltaa Bitaa & Paagataboafi Maayarakat ffaivarBitaa 
tfdajrana* 1972r h* 40.

24Ibid

2^Haz«irla9 ftutah Sarfamfcal Itatang Hotaat. Tirtaaa*, Jakarta, 
1973, lu  28.

* T A  Korn, op* c l t . , h. 41*

27T*R*H*H» Soarlpto, op c lt * . h. 42*

28?*E* Korn, op c lt * . h* 42*

I Deve Cede Gonaksa, op clt*
00
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BAB IV

STATOS ANAK SETELAH PBtCEBAIAN 

DALAM KELUARGA ASAL IBU 

Akibat d&rl suatu perceraian yaitu putusnya hubungan ikatan 

antara suaml is t r i  pada khnsusnya dan hubungan kekeluargaan antara 

keluarga sueai dan is t r i . Akibat yang terpenting lalnnya adalah pen

didikan, pemellharaan, pengawasan terhadap anak-anak keturunan ne- 

reka dlaasa yang akan datang. Siapakah yang raemikul togas tersebut 

saami atan istr i*

Mernrut Hukum Adat Bali seluruh kevajiban untuk nemellhara, 

mendidik anak-enak ada eepenuhnya pada euani. Hal a ana k arena adi^ 

nya perkawinan dengan pembayaran uang ju ju r, dl Ball dlkenal dengan 

istilah  *uang patukun", "patukun luh", “a j i  gama". Fembayaran uang 

ju jur dilakukan oleh pihak ealon menpelal prla kepada keluarga pi

hak calon mempolal wanlta pada saat perkavinan* Maksud perkawinan 

Ini adalah. agar senma anak keturunan hasll perkawinan mereka masuk 

kedalca gar is  Ibapak (suaai).

Menurut Hokum Adat Ball, b lla  nana terjadi perceraian hidup, 

is t r i  tidak boleh neabava anak keturunan mereka. Karena airjfe ketu

runan sereka adalah hak mutlak suaai, akibat perkavinan dengan pea- 

bayaran uang ju jur tersebut di atas,

Dalaa kenyataannya, adalah sangat jarang terjadl dl dalam 

suatu perkawinan di Ball, sang ls ix i  membawa anak, sebab di dalam 

perceraian hidup keluarga Bali selalu anak-anak itu Jatuh pada ba>- 

pak atau lkut bapaknya. Apa b lla  pada saat cerai hidup ada anak 

yang oasih keoil (menyusu), maka sampai anak itu berumur 18 bulan 

atan Mtiga oton" dititipkan untuk dipelihara ibunya. Setelah uraur 

13 bulan anak tersebut harus diserahkan kepada bapaknya atau ke-
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luarga bapek.

Menumt hokum formil yang berlaku di Indonesia tentang per* 

kavin&n yaita Undan^undang No Tahun 1974 adalah Undang -̂undang 

Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No9 Tahun 1975 sebagai Pera^ 

turan Pelaksaaaan, pasal 45 (2 ) Undang-undang No1 Tahun 1974 menga- 

turs "Kevajiban orang tua yang dimakeud dalaa ayat 1 paaal ini ber

laku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri* kevajiban mana ber

laku terua meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*

Maksud dari pasal ini adalah bahva anak tersebut tetap men

jad i tanggung javab kedua orang tua untuk mendidik, mengasuh dan 

meabe Barkan valaupun perkawinan antara kedua orang tua putua. Di l a -  

bupaten Amlapura eetiap perceraian yang dieelesaJkan di Pengadilan 

Negeri Anlapura, hakim dalam eetiap keputusannya akan menetapkan 

bahva b ila  ada anak-anak yang masih memerlukan asuhan ibu, anak itu 

akan diberlkan kepada ibu untuk mengasuhnya sampai ahak tersebut 

devasa* Dengan catatan b ila  mana menurut penilaian hakim Ibu mem pu

ny a i a i f  at dan pri laku yang baik. Di samping itu si ayah harus me- 

nanggung beaya hidup ei anak sampai anak tersebut devasa atau kawin. 

Sebagai dasar bukumnya yang saya ajukan adalah keputusan Pengadilan 

Aalapira yang telah dluraikan dalam bab I I  antara laint

1. Reputusan Pengadilan Amlapura No 26/Pts. Pdt. G./1979/P«N. Ka- 

rangasea tanggal 25 Jnll 1979 menu tusk ant

3. "Henyatakan hulcua, bahva I  Gaeti Ayu Erika Vldiastutl tetap 

dalam aeuhan/pemeliharaan dan pendidikan pihak tergugat a an-
4

pal anak tersebut dewaGa/berumur 18 tahun atau anak tersebut 

kavinwf —  — —— _ ■ i, . ,

4* Wenghukum penggugat* untuk menanggung beaya pemeliharaan dan 
pendidikan I  Custi Ayu Erika Widiastuti untuk setiap bulannya
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aebeBar Rp* 9, 000,- (aembilan ribu rupiah) terhitung sejak kepu
tuean diucapkan sampai dengan anak tersebut dewae^/Ajerumur 18 
tahun atau anak tersebut kavln (vang mana diserahkan pada pihak 
tergdgat)%-----, ---------- ------------  -..■■■■,, , ------- ------

2. Keputasan Pengadilan Negeri Karangasea No 11/Pts, Pdt. G./1980

P.If. Karangasea* tanggal 31 Maret 1980 menatuakant

3. "Henyatakan hukum, bahva penggugat adalah va li sah dari anak

5i Konang Santi Apsari dan penggugat berhak neaelihara anak

ita  aampai devasa/k* * *1*111 m— — ■■■ .......... ■■■-......  ■ ■ -■ ■■■

Kesinpularmya keputasan Pengadilan Negeri tersebut di atas 

sudah nenerapkan Undang-undang No1 ttohua 1974 dengan Perataran Pa- 

nerintah tersebut di atas*

Plenurut hemat saya, keputuean Pongadilan Negeri Karangaso. 

tersebut di atas nerupakan era baxu dalm  Hukua Adat Bali khusucnya 

d i kobupaten teraebat* Sopertl cudah dijel&nkon d i ataa nenurut Hu

kua Adat Bali* b ila  terjadi peroeraian hidup, is t r i  tidak boleh n e ^  

bava anak keturunan nereka* Seluruh tanggong javab yang berhabungan 

dengan pendidikan, penellharaan dan pengasuhan anak berada sepenuh- 

nya pada pihak suasl atan keluarga sansi, Tetapi keadaan yang deai- 

kian sudah berubah, suaai Is t r i  aeopunyai kevajiban yang soma dal an 

nendidik, aembeaaxkan dan nenellhara anak* Sedan^can ftnnfr tetap mea- 

jad i hak nutlak suaai ataa keluarga sueai, Sehingga anak tersebut 

"hanya dltitipkan*1 untuk diasuh, dididik dan dibesarkan dalaa ke

luarga ibu aampai anbk tersebut devasa atau kavln, Setelah anak ter

sebut devasa bebas untuk menentokan tetap ikut ibu atau kembali ke

pada ayahnya, Sedangkan s i ayah dibebankan untuk menanggung beaya 

yang diperlukan si anak dalam asuhan ibunya*

Setelah perceraian is t r i  pulang kembali kepada orang tuanya 

(keluarga asa l) bersama anak yang diasuhnya berdasarkan keputuean
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Pengadilan Negeri tersebut di atas* Wanita tersebut beserta anaknya 

diterlaa baik oleh keluarga asalnya. Setelah diadakan upacara me- 

prastiste. la  kembali menjadi anggauta keluarga sepenuhnya* Hal mana 

sudah dijelaskan dalam bat) I I I*

Status anak yang berada dalaa asuhan vanita yang dlsebut 

nnulih daha" dalam keluarga* asalnya, aenurut Hukum Adat Bali di Ka- 

bupaten Artlapuras "Bahva status anak teroebut tidak mengikuti sta

tus ibunya serta tidak tnnduk pada hukun ibu"*^0 Maksudnya valaupun 

s i Ibu sudah dipraotiste dan dianggap secara penuh sebagai anggauta 

keluarga asalnya la g lt anak tetap berada di lttar keluarga asal ibu* 

Menurut hemat saya* anak tersebut tetap berada di luar ke

luarga asal ibu karena*

1 1, Anak tersebut bukan "keturunan langsung" dari keluarga asal 

ibu* Yang dianggap sebagai anak keturunan langsung "hanya" 

anak keturunan dari saudara lak i-lak l saja* Sedangkan anak 

keturunan dari saudara pereapuan bukan keturunan langsung 

dari saudara pereapuan bukan keturunan langsung dari keluar

ga asal ibu*

2. Anak tersebut adalah "anak tltipan" yang dibebankan kepada 

vanita tersebut untuk dididik, dibesarkan dan diasuh berda- 

serkan keputusan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan Undang  ̂

undang No1 Tfchun 1974*

nenurut. I  Deve Cede Gunaksa, di Kabupaten Amlapura dikenal 

ad any a dua kloapok anak keturunan* Klompok pertama disetat "cucu 

arep"t adalah anak keturunan dari anak lak i-lak l* Klompok ke dua 

disebut "cucu samplngan" atau "cucu lu ar", adalah anak keturunan 

dari anak perempuan*^ Adanya pengelonpokan anak keturunan (cucu)
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tersebut menurut beliau karena adanya perbedaan akhli waris menurut 

Hokum Adat Waris B ali, Akhli waris menurut Hukum Adat Waris Bali d i-  

bedakan menjadi dua golongans pertama golongan akhli waris yang bo>> 

hak nevaris adalah anak lak i-lak i beserta keturunannya. Golongan ke

dua yaita akhli varie yang tidak berhak oevaris adalah anak pereo- 

poan beserta ketorunannya. Sdhingga anak dari wanita yang nulih da

ha tersebut dapat dikloopokan dal an klompok kedua yaita "cacu sank- 

pingan" atau "cucu luar".

Cuca sampingan atau ouca luar tidak berhak mevarla atas haiv 

ta peninggalan kakeknya yaita kakek dari keluarga ibu. Karena ia  

adalah akhli waris dari ayahnya a tan keluarga ayah dan kakek dari 

ayah.

Penyiopangan dari ketentaan Hukun Adat Waris Bali yang me* 

ngatar masalah ini dapat Baja dilakukan, nisalnya kakek dari pihak 

ibo dapat meaberikan hlbah selama kakek maeih hidup. Dengan catatan 

penberian hlbah tersftbut, besarnya tidak boleh sampai meruglkan bâ - 

gian akhli varls yang berhak mewaris, mlsalnya pemberian hlbah Ita 

tidak boleh neleblhi bahagian dari anak lak i-lak i yaita dua bagian, 

tidak boleh neleblhi bagian dari anak perempuan yang belun kawin 

yaita satu bagian* Serta harta war lean tidak boleh dllbahkan selu- 

ruhnya sehingga para akhli varis tidak mendapat bagian*

Hibah dalam bahana Bali disetnt "Jiva dana", "tatadan", "ke- 

tipannt "bek&l". Di soaping hibah dapat juga kakek aeaberikan ke

pada cucunya (cucu sampingan atau cucu luar) berupa "piteket" atau 

"velingan". TUjuan peaberian jiwa dana, tatadan, ketipan, bekel dan 

petiket atau velingan adalah untuk mencegah cucunya menjadi terlan- 

tar.
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Hukum Adat Waris Bali mengenal adanya pcnggantian tempat da- 

lam mevaxis (plaate vervulling) sebagai berikuti

1* B ila  ayah (pewaxis) meningeal dunia, meninggalkan anak lak i-  

lak i, anak lak i-lak i tersebut kemudian raeninggal dani* te

tapi mempunyai keturunan lak i-lak i, maka anak keturunan lak i- 

laki (cucu pevaris) tersebut dapat menggantikan kedudukan 

yahnya untuk mewaris harta warisan mendiang kakeknya, demi- 

kian seteruenya eampal deraj at ketiga. Ini disebut "sepinda 

dekat", yaitu hubungan darah yang paling dekat dengan peva^ 

r ls *  Miealnya anak pevaris dan keturunannya (lak i-lak i)*

2* B ila ayah (pewaris) meninggal dunia tanpa meninggalkan akhli 

warie (la k i-la k i) sampai derajat ketiga kebawah dan derajat 

ketiga keatas, maka saudara lak i-lak i ayah yang lain berhak 

menggantikan tempat ayah untuk mevaris harta peninggalan 

yah tersebut. Ini disebut "sepinda jauh", yaitu hubungan da

rah yang lebih Jauh dari pevaris, miealnya saudara sekandung 

pevaris*

Jadi aenurut Hukua Adat Varis Bali mengenal adanya penggan-

tian tempat (plaata vervulling) tersebut d l atas, cucu sampingan a^

tau cucu luar tidak termasuk anak keturunan yang dapat menggantikan

tempat akhli varis dari pihak ibunya*

Bales pelaksanaan Undang-undang No5 Tahun 1960 yaitu ten-

tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Bali dihaailkan "Surat

Keputuean Panitia Landrefora Daerah Tingkat I  B a li", tanggal 28 Mel

1962 No. 2/SXAX/1962* Pada Bab IT Hukua Kekeluargaan Dan Pewariean

sub B* Hukua Varis punt 5# telah diatur antara lain*

Tang tergolong aebagai akhli waris yang berhak atas balik nama 
ialahs
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a* 1* Janda 2 2
2* Anak (anak ) balk lak i maupun perempuan.

Anak angkat yang_diakui sebagai anak kandung;
b. Keturunan dari anak laki balk lak i maupun perempuan dalam 

tln^Jcat mendatar-vang s^ma;
c. Saudara (saudara ; lak i nanwn perempuan;
d* Keturunan dari saudara lak i, balk laki maupun perempuan dalaa 

tingkat mendatax yang saroa*
Selama mereka menempati dharma kedudukannya*

Kalau melihat le i  Suaat Keputusan Panitia Landrefom Daerah 

Tingkat 1 Ball teraebut di atas, maka cucu sampingan atau cucu luar 

tidak berhak mewaris atae tanah-tanah peninggalan dari kakek ibu. 

Atau dengan kata lain  ia  tidak tergolong akhli waris yang berhak ar- 

tae ballk nama peninggalan kakek,

Kesimpulan dalam uraian dalam bab 17 adalahi 

1* Status anak yang dibawa oleh wanita molih daha adalah ber- 

etatus sebagai cucu sampingan atau cucu luar*

2* Cucu sampingan atau cucu luar tidak mempunyai hak waris da

lam keluarga ibu*

3* Ctioa sampingan atau cucu luar tidak termasuk keturunan peng- 

gantl warie dalam keluarga ibu*

4. Cucu sampingan atau cucu luar tidak tergolong sebagai akhli 

warle yang berhak atas balik nama tanah peninggalan kakek 

dari plhak lbiu

^Ketua Bimas Hindu Ehaxma Departemen Agama Kabupaten Amlapura 
try* clt*

Dewe Gede Gunakaa, op* c ltT
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KeeiiMMlan

1. Slates kekeluargaan d i B a li adalah pa trilin ia l, yang hanya me- 

ngakul sata garie keturunan saja, yaita gar is  keturunan lak i-  

laki* C ir i-c ir i  lainnya adalah adanya perkawinan dengan pcmba*- 

yaran "patukun luh" ataa. "a j i  gama".

2. Setelah selesalnya upacara perkawinan yang disebut "aewidi veda- 

na", "ttesakepan", "nekalah-kalahan", "meperagat" dan sebagainya, 

perkawinan itu harus didaftarkan pada kantor Departemen Agaoa 

bagian Hindu Dharma. Seeruai dengan paeal 2 Undang-undang No1 

Tahun 1974.

3. Dua Jenis perkawinan yang sudah "Bangat jarang" ditemui di Bali 

adalah perkawinan "nyeburln" atau "alangkai karang uluH dan per- 

kawinan "nunggonln".

4. Masalah perceraian yang menirapa satu keluarga, diatasi dengan 

cara kekeluargaan, b ila  tidak berhasil barulah raengajukan gugat- 

an ke Pengadilan Negeri setempat. Sesuai dengan pasal 39 ( l )  

Undang-undang No1 Tahun 1974-

5. Perceraian hanya diperbolehkan b ila  cukup alasan bahwa euarai 

is t r i  tidak dapat hidup rukun sebagai suami is tr i.

6* Pembagian harta perkawinan yang terd lri da rit harta druwe gabro, 

guna kaya, dibagl dua sama besar antara suami is t r i , yaitu ma- 

sing-aasing satu bagian. Harta jiwa dana dan harta tatadan atau 

babaktan, bebekel dalam pembaglannya ada dua pendapat*

a. Tetap menjadi hak masing-maslng suami is tr i*

b. Berubah statusnya menjadi harta bersama setelah perkawinan 

b erlang sung seism a tiga sampai lia a  tahun.

KESIMHTMJ DAN SARAH
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7. Ibu turut serta memikul beban mengasuh, roendidik dan membesar- 

kan anak-anek, eedang suaml ikut meobeayal pendidikan si anak 

sampai anak tersebut dewasa atau kawin. Sesuai dengan bunyi pa

sal 45 (2 ) Undang -̂undang No1 Tahun 1974*

8. Anak-anak hasil dari satu perkawinan, tetap menjadi hak mutlak 

suami.

9* Wanita yang "mulih daha11 statu any a sama dengan wanita yang be- 

lum kawin, asalkan pada waktu pulang diterima baik oleh keluar- 

ganya, dengan eyarat sudah diadakan upacara meprastiste.

10. Vanita yang mulih daha bukan akhli waris yang meapunyai hak v&~ 

r is ,  ia  hanya berhak atas bagian harta warisan untuk dinikmati 

saja. Tidak boleh d ijua l, digadaikan dan sebagainya.

11. Anak yang dibawa oleh wanita yang mulih daha adalah berstatuo 

sebagai cucu luar atau cucu sampingan.

12. Cucq sampingan atm  cucu luar adalah tidak berhak mewaris, se- 

bab ia bukan keturunan akhli waris yang berhak mewaris (la k l-  

la k i )t ia  sudah mewaris dari keluarga ayahnya atau ayahnya.

13* Cucu sampingan atau cucu luar tidak dapat menggantikan tempat 

pewariB untuk mewaris harta peninggalan, harta warisan keluarga 

ibu (plfcats vervulling),

Saran

1. Hendaknya "pembayaran uang Jujur" (patukun luh, a j i  gama) pada 

waktu perkawinan, jangan dlpandang Bebagai "uang panbelian wa

nita11, karena akibatnya akan merendahkan "harkat" dan "martabat" 

wanita sebagai wanita aeutuhnya yang harua dihornati. Serta ber- 

tentangan dengan s ila  I  Pancasila yaitu s ila  Kemanusiaan Tang 

Ad 11 Dan Beradab. Tetapi hendaknya dipandang sebagai suatu peng*-
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hormatan atau penghargaan kepada keluarga calon mempelai wanita 

pada umunmya dan mempelai wanita pada khususnya*

Hendaknya diadakan tambahan paeal dalam Undang-undang No1 Tahun 

1974 beserta Peratuxan Pemerintah N©9 Tahun 1975, yang meneatori 

a* Pembebanan sanksl pidana disamping sanksi perdata yang tel ah 

ada, bagi mi ami yang dengan aengaja melanggar peraturan-per- 

aturan yang dltetapkan oleh undang-undang. Kisalnya suami ka- 

win lag i tanpa i j in  I s t r i  y n f  sah, begitu sebaliknya b lla  is

t r i  kawin lag i tanpa sepengetahuan suami* Dl samplng sanksl 

pidana dan perdata tersebut dl atas, hendaknya Juga dibebanl 

sanksl adminiatratif yaitu pemecatan dari pekterjaannya, balk 

suami is tr i*

b. Kewajiban suami untuJc manberi nafkah istx l setelah perceraian, 

sampai is t r i  kawin atau berdiri sendiri. Dengan catatan is tr i  

selama perkawinan tetap melaksanakan "dharmanlng is t r i”.
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LAW?IRAN

1. PHOTSAS

Nomers 26/Pts* Pit* G . / 1 97 9 Ka r a ng a s e m  

"DEKX KEADILAN 

BERDABARKAfl KETOHANAJt YANG MAKA ESAM.

Ptfhgadilan Negeri Karangasem dl Anlapizra, mengadili perkara- 

perkara perdata dalam tingjkat pertaiaa, tel ah menjatuhkan keputasan

seperti tersetxit di bavah in i dalam perkaranya;-— — — .......... ■ ■

I GflSTI MADE WflSTI, alaraat deaa Talibeng Kecamatan Sidemen, Daerah

Tin^cat I I  Karangaeen, eelanjutnya disebut seb&-

gai Penggugat;-——■...........

, — p .e 1 a v a n >--— — ■■■■■■— —

I  GUSTI AYtT SRIA!IHIi alamat jalan gusoan, komplek Kota Baru Amlapura,

eelanjutnya disebut eebagai ltergugat;— — —

—  Pengadilan Negeri tersebut; — ■ — -

—  Setelah membaca berk as surat-surat perkara bersan^cutan;— —

—  Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara-

----  Setelah raemperhatlkan bukti-bukti (surat-surat/saksi-saksi) dari

pihak penggugat;-———— -■■■ ■ —— ----------------------------------------

----------------------------- marrANG dudokkya m r n t-*-----------------------------------------

—  Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan ter tanggal

17 Juni 1979 yang isinya sebagai berikut;— ------------------------- ---------- - ■■

----  Bahwa penggugat telah kawin sah dengan ter gu gat; — — —------ -

( I  Gusti Ayu Sriathi) pada tanggal 4 AgustuB 1977»— ■----- ■-----------------

perkawinan mana dieamping telah disahkan me mi rut hukum adat, juga te

lah terdaf tar dalam Akts Perkavinan ter tanggal 3 November 1977, No- 

mert 76/1977, dari perkawinan mana telah lah ir eeorang anak perem-
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Pam;- - — ------------ . — - .... .......... - ---- --------- — --------------------------

—  Bahva setelah perkawinan berlangsung + 4 twlan dalaa keadaan ru- 

kxm, kemudian pada bulan-bulan berikutnya mulailah ter jad i percekcok- 

an secara keoil-keoilan, dalaa hal ini penggugat masih nenyadari * 

cungkin disebabkan karena masih neaerlukan adanya Baling penyeaoaian 

untok nenyelaai jiv a  masing-aaalng sebagai layaknya orang bara bcav-

cnitfil i st r l t - ——— — ...... ...................... — »— ■— ■■ ■---

—— Bahva nanon teballknya pada hsri-hari berikutnya;..............  .....

percckookan masih nningkat dan oak in oering terjadi-------

tonpa ada euata oebab yang pasti, dlnana tergogat aering pulong keru- 

nah tonpa se ijin  dan aalahan tanpa setahn penggugat, yang kadang»-ka- 

dang berlangmmg sampai beberapa hari lcnanya, sehingga terpakea 

penggogat nenguras eendiri kepentingan runah tangga penggogat, yang 

oehcrucnya diorus oleh tergogat aeklranya tergogat dapat berlaku se

bagai seorang ia t r l yang balk;— —— —■■■ —-  ■ ■ ■ . — ....... ................

-----Bahva penggogat sudah seringt-sering nenberlkan* nasehat secara ‘

balk-balk agar jangan neninggalkan tesnpat tinggal bersana tanpa i jin  

dan aepengetahoan penggogat yang dieamplng tidak enak dipandang orang 

la in , juga nengakibatkan terganggonya kerukunan runah tangga;— —  

----  Bahva setelah aering-sering diberi naaehat yang denikian ita , te

tap 1 tidak dihiraukannya naka pada vakto kakak tergogat akan kawin 

tergogat sekali la g i telah neninggalkan tcapat tinggal bersama tanpa 

oeijin  dan sepengetahuan penggogat sampai beberapa ninggo hal aana 

telah aeningtatkan percekcokan yang menegangkan, sehingga kerukunan 

runah tangga menjadi pecah dan aaat ini penggugat dan tergugat tidak

hidup kunpul lag i dalea satu runah ....... . —--------  ----- ---

— Bahva valau]xm audah berkali-kali penggugat berusaha menyadarkan
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tergugat agar nenyadari kevajiban sebagai seorang i s t r i ,  namun tidak 

dihiraukannya dan tidak terdapat tanda-tanda bahva tergugat akan da- 

pat hidup rukun kembali pada penggugat sehlngga dengan sangat terpak- 

ee. penggugat nengembalikan tergugat kepada orang tuanya dan bertckad 

ngncer aikarmy a % ............... ......—  ■ .. . ......

—  Bahva karma sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai 

suaai is t r i  karoaa* peroekcokan yang tiada hentl~hentinya maka dengan 

terpakoa gugatan in i penggugat ajukan dengan permohonan setelah di^ 

p«rlksa agar menjatuhkan keputasan sebagai berikut;—

1» Rengabulkan gngatan penggugat;— ■i.n . ■■■■■■■.....■ ■■

—  2* Henyatakan hukra perkavinan antara penggugat dengan tergugat

putus karena perceraian beserta segala akibat hukuunya;—

—  3* Mengfaukum tergugat meabayar ongkos perkaraj

Atfttt. - -  —  — ... -- —.......... — ---------- --------- - ■— - — ■— ..-

—  4* Penggugat meaohon keadllany- — - -----------  — --------------- - ■ — ■ ■

—  Menimbang bahva pada harl sidang yang ditentokan kedua belah pi

hak perkara da tang menghadap aendlrt-aendlri, telah diueahakan perda-

caian akan tetapi tidak berhasllg—  - .... —— — -------— - ,— .

---- Heninbang bahva atas gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat

ocabenarkan ls i  gugatan penggugat dan dengan neneran#can>.- — - ■■ -

—  Bahva benar penggugat telah kavln oah dengan tergugat pada tang

gal 4 Agustufl 1977 dan dari perkavinan tersebut telah diperoleh se

orang anak perempuan bomana I  Gusti Ayu Erika Vidiastutl lahir tang

gal 4 Aguatus 1978 yang klnl tergugat nengasuhnya karena maelh menyu- 

cul>-— ..................... -— ..........

—  Bahva benar antara tergugat dengan penggugat telah terjadi cek- 

ook/p«rten$car*n dua ka li karena penggugat melarang tergugat pulang
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keruaah asal nenengok adik kawin dan eejadfc hari ltd  tanggal 15 

0ember 1978 hingga saat in i tergugat tetap tinggal dirunah asa l;—

—  Bahwa tergogat keberatan diceralkan/ oleh penggogat karena terga- 

gat nasih nenoiiktai penggogat, sekal iguo k arena tergogat tidak nca- 

ponyai pen#iaeilan, naka tergogat aemmtut nafkah bersana anak kepa

da penggogat*-— — — --------------- -----

—  Heninbang, bahwa penggogat ■untuk nengoatfcan d a lil  gogatannya to-

lah aengajokan buktl-buktli " —■ ' . —■...... . . ■

A* Surat- euratt——... . ■ —— i— .—— — i

—  1* Surat Akt* Perkawinan tertanggal 3 -  11 -  1976 (PX)

—  2. Sorat ketorangaa perkawinan tertanggal 3 -  11 -  1977 (P I l ) .—

B* Sak»i-sakglt- - . ■ — . —— ........... ■

—  1 *1  ffengah Candra,-— — ■ — -----------

—  2* 1 Ooiitl Ayu Sober* ta Aatitl* —  ■■ —------------------ — -----------------

—  Heninbang, bahwa saksi I  Nengah Candra dlpereidangan dibawah mxn- 

pah pada pokoknya meneran£can, bahwa sakel nengetahol langsung eela- 

ca perkawinan penggugat dengan tergogat sering^sering k a li terjadi 

cekook, aebabnya aakoi nengetahol hal ito karena sakai sata runah 

dan indekoo pada penggugat dan t e r g o g a t ; ....

—  Meniabang bahwa ftaksl I  Guati Ayu Subrata Astiti (adik-kandnng 

penggogat) dipersidangan tanpa dleuopah pada pokoknya nenerangkan, 

bahwa aakai nengetahol penggogat dengan tergogat eejak pacaran hing>- 

ga selana dalam perkawinan eering kali cekcok aebabnya o & s l nengeta- 

hoi hal ito  karena sato runah dengan penggogat dan tergogat;— —
*

Meninbang, bahwa untuk oenperslngkat uraian selanjotnya telah 

berlangeong peri01lw&-perIdtiwa sebagai Dana diterangkan dalam be ri-  

ta aoara pemerikaaan perkara in i ;— -  —■. ........... . — . —
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-■, - --- ---------------------  Ten tang Huktm-----  ■ *■ -------- ».-------

—  Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah agar 

pernlkahan antara penggugat dan tergugat diputus karena perceraian 

beralasan torjadi cekcok terus menerue yang tidak mungkin bisa diru- 

lnmkan lagl$- ... . ■

—  Menimbang, bahva atas gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat 

menyatakan keberatan bereerai beralasan karena mencintai penggugat;*

—  tteninbang, bahwa oleh karena demikian keadaannya maka menurut 

hukun pembuktian kepada penggugat dibebani kevajiban untuk membukti-

kan kebenaran d a lil gugatannya;..— ............................ - ------------—

----  Menimbang,bahva berdasarkan pengakuan kedua belah pihak perkara

dihubungkan dengan bukti curat (PIdanPIl) maka terbukti menurut hu

kua, bahva penggugat telah kavln 8ah pada tanggal 4 Agustua 1977 da- 

r l  perkavinan itu aelahirkan seorang anak perempuan bemama I Gusti 

Ayu Erika Widiaututi (lah ir  4 Agustua 1978);— — —--------------- -----------

—  Menimbang, berdasarkan pengakuan kedua belah pihak perkara dlhu- 

bungkan dengan keterangan saksi-saksi I  Nengah Candra dan I  Gusti

yu Subrata A st lt l, keterangan saksi-saksl mana dlbenarkan oleh kedua 

belah pihak perkara maka torbukti oleh hukua, bahva selama perkawin

an penggugat dengan tergugat terjadi cekcok terns menerus yang tidak 

mungkln bisa dirukunkan l a g i ;—— "— ,■

—  Heniabang, bahva dlpersidangan hakim telah berusaha berulang ka

l i  aendaaaikan dan aerukunkan agar penggugat kembali kepada tergugat, 

akan tetapi tidak berhasll dan penggugat tetap pada pendirlannya;—

—  Menimbang bahva berdasarkan pertiibangan didepan maka terdapat 

cukup alas an bagi penggugat untuk menceraikan tergugat, alaean mana 

sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Ho I

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
DALAM MASALAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN 
AMLAPURA (BALI)

 
 
I WAYAN TITIP SULAKSANA



62

tahun 1974 jo panal 19 sub f  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Bo 9 tahun 19751------------------------------------------------------------------ —*--------------

—  Meniabang, bahva karona penggugat notion keadilan naka pcrtinbang- 

an dan dIk tun putaocn dibawah in i dlpandang tidaklah bertentangan de

ngan hukunt——■---------------------------------------------------------- - - — .............—

—  Men inbang, bahva oleh k arena dari perkavinan penggugat dan ter- 

gugat telah dilahirkan seorang anak perempuan, I  Oust! Ayu Erika VI- 

diaatuti yang klnl masih menyuaui/talua devaea maka mengenai anak 

tersebut tepatlah dlserahkan peneliharaan dan pendidikannya kepada 

tergugat, oenglngat anak terBebut lebih dekat dengan tergugat seba-

gai ibunya;--------- — — ---------— ------- — ------ ------ — —------------ ------ —

~  Menimbang bahva berdasarkan pasal 41 sub. b. Undang-Undang Ro- 

publik Indonesia Nooon 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Repub- 

11k Indonesia Nomori 9 tahun 1975 naka mengenal beaya pemellharaan 

dan pendidikan terhadap s i anakt I  Gustl Ayu Erika Vidlastuti tepat 

lab dibebankan kepada penggugat, mengingat penggugat nenrpunyai pengw 

hasllan tetap setiap bulan sebesar Rp* 36* 000,-. Sedang tergugat 

ea&a sekall tidak aenpunyai penghasllan;-— ■ — — ■■■

----- Meniabang bahva mengenai tuntutan nafkah bagi tergugat karena

tidak cukup beralasan maka tepatlah d lto lak ;-- ........— ...,■■■■

—  Meniabang, bahva berdasarkan pertimbangazv-pertimbangan didepan 

naka gugatan penggugat adalah tepat dan adil untuk dikabulkan seba- 

gal dalaa omar keputusan in i ;---------  — ---- ---- ---------- ...........

—  Meniabang, bahva berdasarkan pertiabangan tersebut oleh karena 

tergugat dlpandang berada dipihak yang dikalahkan maka mengenai bea

ya yang tiabul dalam perkara ini tepatlah dibebankan kepada tergur « 

gatj - - ------ -----  ------------  ------  ----------------- ----
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—  Mengingat undang-undang yang bersangfcutan;............... ........... ......

---------------------------------- M E "N G A B I L I-----------------------------------------------

1* Mengabulkan gaga tan penggugat;-"  ■ ■ ■■■

2. Kenya takan hukun perkawinan antara penggugat dan tergugat putus 

karena perceraian; '■■'» — «>—  ..■ ■■---

3. Menyatakan hckun, bahva 1 Gusti Ayu Erika Widiastuti tetap dalao 

aauhan/pemeliharaan dan pendidikan pihak tergugat sampai anak ter

gugat sampai anak tersebut devasa/berumir 18 tahun atan anak ter

se but kawin; — ........ - — ..... — ----------- ---------- — - -

4* Kengfaukim penggugaty untuk menanggung beaya pemeliharaan dan perv- 

didikan I  Gusti Ayu Srika Widiastuti untuk setiap bulannya sebo- 

sar ft?* 000,- (acotbilan riba rupiah) terhitung sejak keputusan 

in i diucapkan sampai dengan anak tersebut devasa/berumur 18 tahun 

atau anak tersebut kavln (vang mana harus diserahkan kepada pihak

tergugat;----- — .............— — — ...... ........................  ........ -

5* Menghnkun tergugat untuk aembayar biaya yang tinfeal doles perkara 

in i yang hingga kini dianggar seboear (tujuh ribu sera-

tus dua puluh lina rupiah );— ' ■ ---------------

—  Bemiklanlah dlputuskan pada hari in i Bebo tanggal 25 Juli 1979* 

oleh kaai X NTOMAK WUSWALA STORE TAMA, SH* Hak in Pengadilan Negeri 

Karangaaea d i Avlapara, keputasan mana hari itu juga diucapkan dalea 

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk uenmt dengan dihadiri oleh 

Ida Bagus Puta Hadegt Sa.Hk. Panitera Fengganti tersebut dan kedua 

belah pihak perkara;—— — — ' —' ■■■■■■■■■■■ ■■

Panitera-Pengganti, H a k i  n f

£ldq Bogus Pttta Kadtg, SEuBt») ( I  Uroaan Vuslava Supretaaa«S*H«)
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CATATANi------------- --------------------------------------------------------------------------- --------

Torcatat d isln l bahva te«esang vaktu mohon banding telah lon- 

pa» aehifigga keputaeon toroebut diatas aejak tanggal 9 Agaetns 1979 

telah nenpunyai kekuatan hnknn yang totap»....................... . ' ■■ — —  

Fanltera -  Pengganti, 

(Ida Bagno Rita Kadeg» ScuHk)

2. P U T U S A K

Woman l l A ’ta* Pdt» g/ 1980/ P«N« Karangasem* 

p p q  AmMLAH 

BERDASARKAN KETOHANAN YAKG HAHA ESA*

—-  Pengadilan Negeri Karangasem nengadilai perkara^-perkara perdata

telah nenjatuhkan putuaan sebagai berikut dalam perkaranyat— --------

NI VATAN SUTRISNINGSIH 

perempuan bangs* Indonesia, umur 33 tahun, bertenpat tinggal d i Peka- 

rangan Dauh Kere teg Banjar Rata, Perbekelan, Keeamatan dan Kabupaten 

Tingkat U  Xarangaaea, pekerjaan Omni S.D. Nomori 8 Karangasen, aeba-

g a i P E N G G U G A  Tj-------- -------------------------------------------------- ---------------

.■■■lavan-,.  ■■................. —

I GEDE ADIPTA

lak i-lak i bangsa Indonesia, umur 35 tahun alamat Kan tor Agraria Kabu

paten Karangaaeo, Kecaaatan dan Kabupaten Laerah Tingkat I I  Karang~ 

asea, pekerjaan Pegavai Xantor Agraria Kabupaten Karangaeem, sebagai

T E R  GO G A --------------------------------------------------------------------------------------

----- Pengadilan Negeri teraebutj— — - — — ----------------— —

—  Setelah oeobaoa surat-surat p?rksrtt— — - ---------- .
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— -  Setelah mendengar keterangan kedua belah plhak perkarai ■ — ■ — -

TENTANG DUDUINYA PERKARA 

— -  Menlabang, bahva penggugat telah mengajukan permohonan secara ter*- 

ta ils  tertanggal Banjar Rata, 3 Maret 1980 yang maksudnya menggugat

tentang hal-hal sebagai berikut;—— ——- - — —  -------- -— — —

—— Bahva pada tanggal 19 Agutetua 1969 dengan cinta sama ointa peng- 

gagat telah kavln la r i  dengan tergogat, perkawinan mana telah diaalw 

kan faerrarut hukum adat, pula telah neaakal skte perkawinan dari yang- 

bervajibp- ----------------------------------------—— -------------- ----------- — ------ - -

—  Bahva aelaaa beroumi. io t r i , penggugat telah ceapcroldi 3 orang 

anak yaitat lla k i-la k l dan 2 percapaan oaaing^-naaing bernma;-"— — -

----- 1. I  GEDB ADISIHRISKA, lah ir fi Maret 1972|--------------------------------------

----- 2. in  KADB ADXSAORZARIin, lah ir 6 September 1974;--------------------------

----- 3. m  rOMAHG 3ANTI AP8ARI, lah ir 30 September 1977?—---------------------

—— Bahva aeaenjak anak kedua lah ir, cu lai tergugat neaperllhatkan s i -  

kap dan perbuatan yang meniabulkan pereekcofcan dan pertengkaran nulut 

dan berkeaudahan dengan penganiayaan terhadap d lr i penggugat;--------— ■

—  Bahva pangkal pokok yang nenjadl peraelisihan/pertengjtaran ialah 

karena penggugat aenoegah tergogat nain jadi atau tidak mengilraukan 

pemintaan tergogat nencarlkan pinjanaa uang untuk keperluan main Ju- 

di| --------------------------------------------------------------------------------------------------

—  Bahva aejak aering terjadinya pertengcarazwpertengtaran sebagai 

tercobut diataa, penggogat tidak pernah diberikan nafkah, nalah peng- 

gogat dideoak, diauruh monoarikan plnjoaan uang untuk oain Judi|< - -

—  Bahva aejak aering terjadlnya pertengjearafr-pertengfcaran aebagai 

teroobut diataa, penggogat tidak pernah diberikan nafkah, nalah peng*- 

gogat tidak pernah diberikan nafkah, nalah penggugat dldesak, dimzruh
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mencarlkan pinjaman uang untuk keperluan naln judi, karena ketakutan 

penggugat, dan menjaga tetap utuhnya keadaan ruaah. tangga, secara 

terpakaa penggugat nau oencarikan pinjanan uang atas nana penggugat 

yang jumlahnya cmkup banyck yaitu fy. 675*000,- dan aekallpon dealkl^ 

an tergugat tidak segaa-eegan ocaarahi dan nenganiaya penggugat dan 

pernah terjadi sanp&i tidak .aadoxkan d lr i  (pingaan) penggugat diani- 

aya oleh tergugat, hal in i diketahul oleh 2 orang tetangga, b i la  pcoew 

lu  penggugat akan a£ukaa eobagai aakai,dalam perkara Ini*— —

—  Bahva oleh karena penggugat tidak tahan nenderita akibat-akibat 

perbaatan tergugat naka pada pexmlaan bulan Moi 1978 dengan nenga^ 

jak anak noaer 3 penggugat pulang kerunah orang tua dengan nakoud 

nencari ketenangan dan nlnta naaehatfbopedo-oeeng tua^— -

—  Bahva selcna berada dlrunah orang tua penggugat, secara balk tcrr- 

gug&t tidak pemah nencari penggugat untuk nengajaki pulang keatbali 

keruBtah tergugatf— — —---■  -■■■■ — ....................

Bahva pada tanggal 5 Boveaber 1979 dengan tidak setafau dan aeix 

Jin penggugat, tergugat sudah kavln lag i dengan 1 Guoti Ayu Kayun K»- 

mraavati dari jero kaje kauh, hal in i eeabuktikan bahva tergugat mw 

dah tidak ada*kedoo6kan la g i untuk kembali hidup rukun bersuami 1b-  

t r i  dengan penggugat, bogitu pula penggugat keberatan dlpoligamiican

oleh tergugati— — — ——— —■— ,■■■■ - -  . ...............

—— Bahva oleh karena untuk rukun kcnbali beraucni io tr i dengan -tar* 
gugat oudah tidak itmn^rfn dapat dlharapkan karena alkap perbuat- 

an tergugat aebagal akibat kebiaeaan borjudi yang su llt  dlhilangkan 

dan adanya percekookan yang tidak henftiehddtinya yang diikuti dengan 

penganiayaan, apalagl oakarang tergugat oudah kavln la g i, naka deng- 

an eangat terpakaa gugatan in i penggugat ajukan kepada Bapak Ketoa
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Yth*. untuk aendapat penyelesaian eebagalaana nestlnya;»"

----- Bahwa aabelun maupun sejak >anak penggugat No*). (N1 Koaang Santl

Apoari) Ikut bersana tinggal dlrumab orang tua penggugat, tergugat 

tidak pernah menghiraakamiya, maka deni masa depaa dan kepentingan 

anak tcroebat (N i Koaang Santi Ap&aari) penggugat juga mohon diperke- 

nahkan neaelihara anak Itu serapal berunsur 13 tahun atau devasa, a tea 

kavl n; — - - ............■■■■-.....—  ........ ....... ■ ...*■■■■ ■■■

—  Bahva berhebung dengan hal-hal diatao, penggugat mohon dengan hor- 

oat kepada Bapak Keto* Yth* sudilah kiranya memanggil kedua belah p l- 

hak untuk da tang dipersldangan Pengadilan Begorl Karangaaes pada ha»- 

r l  aidang yang akan dltentuk&n nantl, dikemudlan sesudah nemerlksa 

perkara ini la lu  nenjatuhkan keputuaan sebagai berikut;— ------- -—

1. Mengabulkan gugatan penggugat;----------------------------< -■■■ —....... .

2. Kenyatakan bukan, perkawinan antara penggugat dan tergugat putue 

karena perceraian dengan eegala akibat hukumnya;— - -  — — ------

3» Menyatakan hokum, bahva penggogat adalah va li sah dari anak peng- 

gugat Ko.3. (Wl Koaang Santl Apsarl) dan berhak aeaelihara anak

itu aaapal devaaa (18 tahun) a tan kavln;-— —-------- — — -----------

4* Hengbukun kepada tergugat untuk neabayar segala biaya yang tlnbul

dalcm pexfcara in i; —  - ■ _______________________________ — .

A t a ui Mohan keputuaan yang aeadll-adiinya;——-

—  Henimbang, bahva pada hari eldang yang telah dltetapkan kedua be

lah pihak telah diponggil secara patut telah datang mengahadap, telah 

dlusahakan untuk berdamai, tetapl tidak berhaell, kemudian setelah 

dlnyatakan tertutup untuk usun, naka peaerlkaaan la lu  dlsmlal dengan 

ocabacakan curat eaggtan penggugat yang isinya dltetapkan oleh peng- 

gugat;— ------------------------------------- — -------- --------------------------------------------
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Meniabang, bahwa ataB gugatan penggugat teraebut* tergugat pada 

pokonya aengakui acoua kejadian dan alaean keberatan yang tcroebut

gugatan penggugat* benar aejak anak kedua tergugat lah ir telah  

serins terjadi percekcokan dan pertentangan sulut dan pernah bertecu- 

dahan dengan pesnakulan (penganiayaan) terhadap d ix i penggugat y——

-----Henlabang* bahva tergugat aengakui juga auka main judi dan neo-

benarkan pula tanpa peraetojaan penggugat* tergugat telah kavln lag i  

dengan. ooorang gadla bernama I  Gusti Ayu Kayun Kusumavatiy— •—

—— Renlnbang*bahv& oleh karena sudah nenjadi kehendak penggugat uiv- 

tuk coral* maka tergugat aeneran^kan tidak blaa berbuat apa-apa dan 

oenyerahkan hal itu  pada pengadilany-— — ■—  — -

—  Menlnbang* bahva deal aaea depan dan kopentingan anak tergugat 

Ni tonang Santi Apsari* naka tergugat menerangkan tidak keberatan 

penggugat dinyatakan oah oobagai va il anak ter aebuty— — ■ -

—  Kenlfibang* bahva untuk neaperelngeat uraian keputuaan in i maka 

kcal akan meminjuk kepada hal-hal yang tercantua dldalaa uralan bo-

r it a  acara perkara in i ; - ..■ , ,  - ............ .........

--------------------------------------- W m S G  HUKUMNTAi-------------------------------------------

----  Menlnbang* b&hva nakoud dan tujuaa gugatan penggugat adalah aebat-

gal teraebut ------  -  ------ — - -----------------------------------n-

—  Menimbang, bahva penggugat aendaliltan bahva antara penggugat 

dengan tergugat telah Bering tlmbul cekcok yang tidak hentl-hentlnya 

dan pernah berkecudahan dengan penganiayaan terhadap d ir i  penggugat 

sebagai akibat dari kebiaaaan tergugat berjudl yang au llt diaeinbuh- 

kany--  ..........................— ■.. —— „ -----

—— Meniabang* bahva tanpa peraetujuan penggugat* tergugat telah kan 

vin lag i dengan aeorang gadla bernaaa I  Quati Ayu Kayun K^auaavatiy-
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—  Kertimbang, bahva tojuan perkawinan adalah untuk meabentuk keluar

ga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Krtuhanan Yang 

Maha Eea; -  • — ■■— ■■■!— — ■—- —— ■—

~  Menimbang, bahva tergugat memiliki kebiasaan berjudi eering tio - 

bul peroekookan dan pertengkaran mulut dan perhah ter jad i penganiaya- 

an terhadap d ir i  penggogat, hal mana su lit  akan dioapal tajuan perka- 

vinaa untuk menbentuk runah tangga yang berbahagia apa log! kekal ber- 

dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;— — — — — — — ------- -----— --------

—  Keninbang, bahva tergugat sebagai suami penggugat yang melakukan/ 

tindakan eedenikian rap a adalah telah nengingkari kevajibannya untuk 

aaling cinta oencintai, hormat nmnghormati dan menberi bantuan lah ir  

batin, sehingga beralaakan itu penggugat nengajukan gugatan kepada 

pengadilan;- -  ■■■ ■ ■ ..... — ■— — —  -■ —■■■------------------- — ------

—  Heninbang, bahva tergugat adalah seorang penjudi yang su lit  d i-  

atsbuhkan, bahva antara penggugat dengan tergugat telah timbul peiv 

oekcokan yang tidak hentl-hentinya bahkan pernah berkesudahan dengan 

penganiayaan terhadap d ir i penggugat dan tanpa peraetujuan pengugat, 

tergugat aengakui telah kawin la g i, hal a ana audah tidak ada harapan 

untuk hidup rukun keabali yang kesesuanya ita merupakan alasan peng- 

gugatuntuk bartered sebagai a ana tercantan dalam paaal 19 arub. a dan

f  Peraturan Peaerintah No.9 tahun 1975>— ■ -  ■—— ............—

— -  Haninbang, bahva terdapat oukup alaoan. untuk aanyatakan bahva ax>- 

tnra penggugat dan tergugat tidak akan dapat hidup rukun lag i sebagai 

ratal iotzi nakn gugatan penggugat dapat dikabulkanf- ■ ■■■ —— — —
*

— -  Hcninbang, bahva ponggug&t juga oohon untuk diperkenankan nenjiw 

di v a li dari pada, anak yang terkoeil bcrataa Hi Koaang Santl Apaarij- 

—— Henicbang, bahva ookaliptm tergogat ncapuityai nata pencaharian
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yang to tap, tetapi oleh karena aenpunyai kebiaoaan berjudi dan telah 

mespunyai is t r i  kedua, ttaka untuk aaaa depan dan kepentingan anak ter

sebut kaai berpendapat lebih vajar kalau sianak dipelihara oleh ibu 

kandungnqra apalagi tergugat tidak keberatan untuk Itat .............—■■■

—  Henicbang, bahva berdaearkan atas per tinbangan-p er t iflbangan ter* 

sebut dlataa, naka gaga tan penggugat tersebut dapat dikabolkan oolo- 

ruhnyai- . — —.....

—  Kengingat akan pasal-paoal dari Undan#-undang yang bersangjkutanj-

---------------------------------------  H E M G A D n i i - ■■■......... ..... . ■ -

1* Hengabulkan gugatan penggugat;- —— ...—  — — — ■—  -

2* Henyatokan hukua perkavinan antcora penggugat dan tergugat putoo

karena perceraian dengan eegala akibat hukumnya;— ------- -

3, Henyatokan hukua, bahva penggugat adalah va li sah dari anak Hi 

Kooaaa SantJ. Apsarl dan. penggugat berhak nemelihara anak tersebut

saspai devatia/kavlit*..................  ..........

4* HengfaukuB kepada tergugat untok acabayar biaya perkara jrang diper^ 

hitungkan eampal hari keputuean in i sebanyak $• 5*500,- (llioa r i 

ba lirn  ratus rupiah);—  ....- ■ - - -------, .------------------ - ----

—  Deaikian diputuakan pada hari Senen tanggal 31 Maret 1980 oleh 

kaaii IDA BAGR7S HGORAH BQMYA, 8H» Hak is  Pengadilan Negeri Karangaeeat 

putuean mana pada hari itu Juga diucapkan dalam aldang terbuka untuk 

m s  dengan dihadixi oleh 1 Vayan Soebada* Panitera Fengganti Penga

dilan Negeri tersebut dan kedua belah pihak yang beraangkutan;— - —

Fanltera Penggantl, 

t*t.d*

( I  WttAH S0BBABA>

H a*k 1 n # 

t*t.d«

(P A  1AG0S BGORAH SCWfA.S.H.^
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Catataai - — - - - - - - ——— - —— —— -

—  Tercatat die in i, bahva tenggang vaktu untuk mohon banding telah 

laspan, sehingga sejak tenggal 15 April 1980 keputuean tersebut dia^ 

tae telah mendapat kekuatan hukum yang tetap,— ——— —  ■■ » ■

Panitera Pengganti 

t« t*d«

(X VATAK SOEBADA),

3. H T U S A H .

Ho. 10 / PS* KAR, / PDT / 1978 . 

n HQ1I KBAB3XAN BERDASARKAK KBOTHAMAN TANG 

MAHA ESA "•

—  Pengadilan Ifogerl Amlapura yang bereidang dengan hak la tunggal 

dal tua mengadili perkara perdata pada tlngakat pertama yang dilangoungw 

kan dalam gedungnya d i Anlapura, telah menjatuhkan keputusan sepertl 

tersebut dlbavah in i dalam perkaranyai ■■■ - ................. ........ — ......
o

—  HI NTCMAN SIWI, usur kira 33 tahun, tinggal sekarang di Banjar

Tinbul, Besa Padang Kerta, Kecaaatan dan Baerah 

Tingkat I I  Karangaocn, pekerjaan tidak ada, ae- 

lanjutnya disebut sebagai P E K G G U G A  Ti—

-----------------------------------------kslawah---------------------------------------------------- -

—— I  NTOMAN KARANG, tour kira243 tahun, tinggal di Ban ja r  Margatelu,

Perbekelan Tiata, Kecamatan Abang, Baerah Ting- 

k a t .II  Karangasca, pekerjaan dagang, selanjutnya 

disebut sebagai T E R G U G A Tt -  -  ■ ■■ ■ - -  

— > Pengadilan Hegerl -----— --------------------- - - —

—  Setelah membaca surat perkara;- — --. -  ■■ ■ ... ...... .
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—  Setelah mendengar keterangan kedu^ belah pihak berperkara dan aak-

si-eakslnya;.-■...... — ..............-  .......  —  ■■ —

------------------------------------  1ENTAUG DUmjKKTA PERKARA----------------------------------

—  Menimbang bahva penggugat telah aengajukan gugatan secara llsaa  

ter tanggal 10 Pebruari 1978* rang oakaudnya aebagal berikuti-------------

—  Bahwa lupa hari dan tanggalnya k lra-k ira pada tahun 1961 penggo~ 

gat kavln sah dengan tergugat dan hingga sekarang mempunyai anak 6 

(•nan) orang;- ....— — — ■-------— ——

—  Bahva untok oeablayai kehldupnn runah tangga penggugat berusgha

dagartg k e lllin g  secara kecll-keellan berupa barang-barang mas, barang
2

dagang mana penggugat peroleh secara pinjaman pada pedagang pasar &>•

lapgrai"* — ■■■ .............................. ...............................  ,

—— Bahva dalam rangkaian berdagang tersebut penggugat sering menlng- 

galkan runah tempat tinggal mereka untuk menjajakan barang dagangan;- 

— - Bahva penggugat berusaha sebagai pedagang ke llling  sudah berjalan

4 (eapat) tahun,, akan tetapi belakangan Ini tergugat eelalu ceaburu 

kepada penggugat serta berprasangka bahva penggugat mengadakan hubu

ngan ctnta dengan lak i-lak i la in ;— ■■■— ■ ■■- ■■ ■— ---------------- - -  ..

—  Bahva aetiap penggugat datang dari berjualan eelalu tergugat me- 

ngucut d ir i penggugat tentang hubungan penggugat dengan lak i-lak i la 

in sehingga karena oikap tergugat yang demikian itu sering mengadakan 

percekookan didalem rum ah t---------  ------- - -------  -------

—  Bahva percekookan mana sampai pada puncaknya yakni ketika tergu

gat aengaabil aebuah keris untuk mengancam membunuh penggugat;— —

—  Bahva karena sering slkap tergugat yang serupa itu la lu  penggu- 

gattidak tahan lag ! dan pergi meninggalkan rum ah tangga dengan tuju- 

an kt Denpasar tetapi oleh karena auto ada penumpang seorang keluar-
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la lu  penggugat turun dipasar Kelungkung, setelah sore berjalan kaki 

kebarat menginap dirum ah Prebek»l TSiaon selama 7 (tjuh ) harl; ■ - ■■

----- Bahva aelama penggugat menlnggalkan rumah tangga tergugat tidak

ada usaha mencari penggugat melalnkan penggugat diambil oleh petugaa 

Kepollsian Sektor Abang1 d l Tuean selanjutnya ditempatkan di sektor

Abang;——....— —■—.— ---- - -......————————

— - Bahva eelama dlkantor Sektor Kepollsian Abang, tergugat hanya da^ 

tang eekall mengajaki penggugat pulang tetapi karena penggugat sudah 

tahu dengan perbuatan ealah satu penggugat menolak;— — — ■ -

—  Bahva setelah Itu penggogat aendengar dari Bapak Komandan Kepoli- 

slan Sektor Abang tentang fllkap tergugat yang menyatakan berhentl ber- 

suaai la t r i  dengan penggugat;— — —■ —— i—  -

—  Bahva sehubungan dengan sikap tergugat seperti tersebut dlatas 

penggugat menpmqral kealmpulan bahva cucmi is t r i  antara penggugat dan 

tergugat tidak biaa dipertahankan la g i oleh karena terus meneruc ter 

jad i perseliaihan dan pertengkaran, maka jalan satu-satunya yang peng<- 

gugat tempuh lalah mohon agar Kepada Tth. Bapak Ketua Pengadilan Kege- 

r i  Karangasea agar m emu tusk an perkawinan penggugat dengan tergugat po- 

tua karena perceraian;' —........ -■ ...— , ...

—— Bahva selama perkavinan tergugat dengan penggugat sejak tahun 19- 
6 1 , penggugat ada mendapatkan barang guna kaya berupai— - —

1. Sebuah tape radio merek Sanyao;— ■ —  -  --------------------——

2* Sebuah radio model 3 (t lg a ) band merit Uteleeonic;-------— --------------

3* Dua buah almarl paki an; — — —---------—

2 *4* Sebuah bangunan peraanen dengan ukuran 99 o , terdiri dari ataa

—  6 (enaa) kamar tidur, diataa tanah peltarangan tergugat;— — —- —

—  Barang-barang mana selanjutnya disebut barang sengketa;------— —
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—  Bahva rumah tersebut penggugat bangun dengan bersama^aana dengan 

tergugat dari Jerlh payah bcrjualan;- —  ■■■ ■■ ■■ - ...

—  Bahva untuk aeiabangun ruaah tersebut, penggugat banyak nengeluar-
i 2

kan biaya balk untuk ecsbell bahan2 icaapun untuk aeabayar on^coo tu^

kang, bisora^oana penggugat keluarkan dengan sepengetahuan tergugat*

beaya nana penggugat ambil dari modal dagangan sehingga karena hal

itu penggugat menpunyai hutang sebanyak $*400*000*- hutang mana d i-
o

ketahul tergugat* sedang n ila i bangunan rumah tersebut kira seharga 

ft* 1* 500.000*-;------------------------------------------------------------------------------------

—  Bahva semenjak penggugat meninggalkan suami kurang lebih sudah ber- 

langsung 2^ bulan* banyak diantara orang-orang berplutang datang kepa

da penggugat untuk nenagih uangnya akan tetapi penggugat eelalu b tr- 

tangguh;----- —----  .■ — - ...... ■■ , ------------------ ------

—  Bahva oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang 

gunakaya* patutlah penggugat meminta pembagian barang-barang tersebut 

untuk melunasl hutang penggugat;— —  » — — - - -  ■ ■«

—  Bahva oleh karena demikian halnya, la lu  persoalan ini penggugat 

ajukan kepada Tth* Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasea di Amla- 

pura dan mohon setelah diperiksa dengan sekeama la lu  nenjatuhkan ke- 

putuaan sebagai berttcut;— -  -  ... — — —— — _

—  1. Mengabulfcan gugatan penggugat;— ■— — - — ------- --------------- -------

—  2. Menyatakan hukum perkavinan antara penggugat dengan tergugat

putue karena perceraian;— — — „— -  — „ ,

—  3* Menyatakan hukum barang-barang sengketa adalah harta guna kaya

yang diperoleh selama perkavinan antara penggugat dan tergugat, 

yang patut dibagi 2 (dua) saoa^sama sepero untuk tergugat dan 

penggugat;......  -  —  — , -■ —, ■ - ....
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~  4* Menghukua tergugat atau oiapa saja yang memperoleh dari pad&» 

i^a untuk membagi 2 (dua) earna-sama separo untuk penggugat dan 

tergugat;— ------------ .................................. ■<

—  %  Men^iukun tergugat untuk taenyerahkan sebagalan bar ang-bar ang

aengketa tersebut diatas dengan ikhlas kepada penggugat;—

—  '6* Mengfaukum tergugat.meaabayar biaya perknra In i;.........  ■ -

—  7* Atau penggugat mohon putuaan yang eeadi-adilnya» ■ .  -

—— Menimbang, bahva pada harl sldang yang telah dltetapkan kedua p i-  

hak telah datang mengiadap telah dlusahakan agar kedua belah pihek 

beordamal tetapi tidak berhaflil, maka pemerikaaan telah dlnrulai dengan 

oerabacakan gugatan penggugat oleh penggugat menyatakan akan mene tapkan 

akan ie i  gugatan tersebut;— —— " <■... '!■« - * -— «  —

— * Menimbang, bahva gugatan penggugat, tergugat ,pada pokoknya menya- 

takan keberatan atas gugatan penggugat oleh karena semua in i atas ke- 

hendak penggugat sedangkan tergugat tidak pernah mengusir penggugat 

untuk pergi dari rum ah tergugat;------— ■ —- ......... — ----------

—  Bahva tergugat Bering menaeehatl penggugat supaya jangan ter la lu  

earing beraolek karena sudah tuaf dlsamplng itu tergugat juga sering 

menaaehati penggugat kalau beruruean dagang di Pad ang Kerta, jangan 

disana terlalu laaa dengan maksud men jag*, omongan orang la in , bukan 

karena tergugat ceraburu member! tahu semua in i, tetapi karena tergu

gat a ay ang pada penggugat;---— ■■ ■■ ■■ —-  - ■ .. ■■ ____ ____ - .......

—  Bahva menurut tergugat, nemang benar penggugat sebelua mengaju- 

kan gugatan ini pergi menghilang dari runah tergugat dim ana dalam ke- 

Jadian In i tergugat sudah beruaaha mencari penggugat dengan saudara- 

saudara dan kavan-kavaa ke juruaan Tianyar, ke Glanyar dan akhimya 

bertesn di Banjar Angkan t-----------  _ _
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—  Bahva sejak perglnya penggugat sampai sekarang tidak mau keabali 

lag! tinggal dirum ah tergugat pada hal tergugat sudah Bering mengaja- 

k i melainkan ia  tinggal dlrunah orang la in  di Desa Padangcertaj—

—  Bahva atae tuntutan perceraian yang diajukan oleh penggugat, tcx- 

gugat aenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Pengadilan sedang- 

lean mengenai pembagian harta guna kaya aeperti dal an gugatan penggu

gat, tergugat pada pokoknya keberatan oleh karena tergugat dari peiv 

kavinan dengan penggugat aeopunyai 6 orang anak* Jadi rumah sengketa 

aangat diperlukan untuk tempat tidur anak-anak penggugat eendiri d i-  

saaping itu selama perkavinan antara penggugat dan tergugat ada beru- 

saha berjualan mas2an dan barang2!ain  la lu  tergugat dan penggugat ba

nyak mempunyai hutang, bahkan penggugat sudah membayari hutang peng- 

gugatj----------------------------------------------------------------------------------------------------
p

—— Bahva akhir ini banyak diantara yang berpiutang kepada tergugat

datang menagih kepada tergugat, oleh karena itu tergugat sangat kebe-
2 2 

ratan kalau "barang sengketa yang memang merupakan barang guna kaya

ikut dibagi oleh penggugat;— -——— — — - - -----------

— * Menlnbang, bahva atas bantahan yang diajukan tergugat, penggugat

menytakan tetap pada gugatannya bahkan b lla  tergKgat'merasakan berat

beban menanggung anak sebanyak 6 orang maka penggugat nohon agar
2 2 

diberlkan peabaglan anak dan penggugat akan sanggup menanggung anak

yang merupakan bagiannya;—— — ...... ..... ......

—-- Bahva aengenal hntang-hutang selama dalam perkavinan aemang dia-

kui oleh penggugat akan tetapi untuk adilnya menurut penggugat seba-
5 | p

iknya Pongadilan memeriksa orang yang facrpoayal hutang(or angy ang

berpiafcang) kepada penggugat dan tergugat untuk blsa menperoleh kt-

pastlan banyaknya hutangwhutang tersebut;— ' ...... ........... .
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-—  Menimbang bahwa atae petanyaan kami, tergugat menyatakan rumah 

sengketa yang terd iri dari 6 kaaar tidur, dan aemang benax baru d i-  

perbaiki dari hasil dagangan berdua* k ira berharga ft* 500.000, -  (11— 

ea ratus ribu rupiah) sedangkan menurut penggugat paling tidak ber- 

harga Rp* 700*000,- (tujuh ratas ribu rupiah), sedangkan tanah tempat

berdirinya ruoah sengketa dlakul diatas tanah leluhur tergugat, begi-
2 2 

ta pala mengenai barang Bengjceta yang la in  dalam gugatan sama diakul

oudah tua dan tidak mearpunyai n ila i la g i ; -  ■ — ■....... .. .....  - .....
2

~  Menlnbang bahwa penggugat tetap menyatakan menuntot barang guna 

kaya selama dalam perkawinan dengan terggugat dan eebagal mana Bama 

dlakui oleh pihak^berptrkara bahwa selama mereka berada dalam ikatan

perkawinan didalam usahanya berdagang ada memillki eejunlah hutang

2 2 dari orang tertenta, maka untuk aeaperoleh fakta yang pasti, Penga

dilan ocaerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk nenga-
2 2 

Jukan pihak bcrpiutang sebagai sakoi dalam perkara in i guna menje-

laskan berapa Jualah hutang^edua belah pihak berperkara kepada o*
2

rang yang dlmaksud;-.............— — ■ —  ......—

—  Menlnbang, bahwa untuk itu kedua belah pihak telah menghadapkan
2

orang yang berpitktang dimaksud, dan setelah bersumpah sesuai dengan
2

agamanya maslng pada pokoknya menerangkant sebagai berikuti— —

1* Sakoi HI WTOMAK WITA* pada pokoknya menerangkan sebagai berikuti

—  Bahwa bonar penggugat dan tergugat semaslh dalam Ikatan perkawin-
2 2 

on ada mengambil barang dagangan berupa barang mas kepada saksl ne-

harga ft* 461* 762, 50, -  (empat ratus satu ribu tujuh ratus enampuluh

dua rupiaj lima puluh sen) sudah dibayar oleh tergugat sebesar Rp.66#

500*- (enam puluh enam ribu limaratus rupiah) sehlngga sisa hutangnya

penggugat dan tergugat kepada saksl masih berjumlah ftp* 335*262,50,-
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(t iga  ratus tiga puluh lima r iba  dua ratus enam puluh rupiah lima pu- 

luh Ben);-— - - —-------— ---------------------— ------------------------------------------------

— -  Bahva atas keterangan saksi balk penggugat maupun tergugat oenbe-
2

narkan* dan sleahutang ita  sekarang masih berupa barang dagangan nas 

yang berada pada tergugat;----'----- < ■

—  Bahva tergugat juga menyatakan bahva penggugat sudah mengambil 

barang^mas dari aisa p injam an (hutang darai eakel Nil Nyoman Nita) 

sebanyak Rp* 124*300 f-  (seratue dua puluh empat riba  tiga ratus rupi

ah); ----------------------------- --- ------------- ---------------......----------------

2* Sake! IDA BAGtiS MADE SANTHA* pda pokoknya menerangkan sebagai be- 

rlkuti—— ------- -— — ---------------— ~ - — ———----------- ------------- ------—

—  Bahva benar saksi ada dlpinjamai 2 keplng mas oleh tergugat;—  

— • Bahva p injam an mana dllakukan dengan eepengetahaan penggugat dan

ketika aereka maBih dalam hubungan suami is t r i ; ....
2

—  Bahva dua keping mas harganya kira berharga ftp* 40.000,-..

----  Bahva diaamping ita  tergugat juga mem in jam uang sebanyak Rp. 24.

195*— (dua puluh empat rlbu seratus sembilan puluh lima rupiah) untuk 
2

seabayar barang bangunan di lbko Varga Sari dl Amlapura;--— — —

—— Bahva pin jam an in i juga dllakukan oleh tergugat ketika ia  masih 

dalea hubungan suami is t r i  dengan penggugat dan juga dlketahul oleh

penggugat;— — — — -------------  ----------------------- ---------- -------

----- Bahva semua pihutang oak s i pada penggugat berjumlah ftp. 64. 195#-

(enaa puluh eapat rlbu seratue sembilan puluh lima rupiah);—

—  Bahva benar penggugat meapunyai kayu bah an bangunan rum ah pada 

eakel akan tetapi kayu tersebut tidak laku dijual tfudah semua rusak;- 

3* Saksi I  NKNOAH GBGE1* pada pokoknya menerangkan sebagai berikutt-

—  Bahva benar tergugat ketika masih dalam ikatan suami is t r i  dan

78
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neoinjan barang rantai eaaa pada safes! seberat 33 SPf0»» P*r  gran har- 

ga eekarang ft. 2*250,- Jadi harga aeluruhnya ft* 74* 250,- (tojuh pa- 

luh earpat riba  dua ratus llc a  puluh rupiah);................................  —■

—  Bahwa ataa keterangan kedua eeksl tersebut diatas balk penggugat 

nanpun tergugat meabenarkan; ......

4. Saksl I  GSDS G0KJ0KG. pad î pokoknya cenerangcan eebagai berikut;- 

— -  Bahwa tergugat ada pinjack uang kepada saksi eejunlah ft* 200.000,- 

(duaratuc ribu rupiah) pinjanan mana dilnkukan ketlka ia  maelh bersu- 

cni is t r i  dengan penggugat; ■■ ■■■■ ....... ...........................  ......... ... .

—  Bahwa plnjaaan oana berlangtrung oatn eetengan tahun sebolun peng

gugat pergi oenlnggalkan tergugat; ■— ■ -  ■— —

—  Bahwa plnjeman tersebut berlangcung dal an empat fase yakni perta- 

oa ft* 75*000,-(tujuh jwluh lina ribu rupiah) kedua ft* 50* 000,- ( l in a  

puluh ribu rupiah) ketiga ft. 25* 000t-(dua puluh lima ribu rupiah), 

dan kecmpat ft* 50*000t- ( l l a a  puluh riba  rupiah );—... . ......— — .... —

—  Bahwa keterangan saksl balk tergugat oaupun penggugat membenaiv

k a n ; - ... . , ,,,

4* Sakoi HI K7H KARYA* pada pokoknya nenerangkan eebagai b e r ik u t i-

—  Bahwa penggugat ketlka maalh nenjadi is t r i  tergugat ada pinjan 

uang sebanyak ft* 50* 000,-(lina puluh ribu rupiah),untuk-nodal fa op 

dagang;........ .........— ■■■- ■■— —  ----------- ■■■ --------- -------------

—  Bahwa atas ketrangan aaksi tereebut balk penggugat aaupun tergu

gat neabenarkant ' - - .................. -  ■ — — — — — .......—

5* Sakai I  NENGAH KARYA* pada pokoknya nenerangkan eebagai berikut;-

—  Bahwa sakoi menpunyai barang berupa tapukan(kepila) keris dan per- 

matanya dengan harga ft. 60* 000,-(enam puluh ribu rupiah) d ibe ll oleh 

penggugat tetapi baru dibayar ft. 50* 000,- (lima puluh ribu rupiah)
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sehingga penggugat masih berhutang kepada saksi sebanyak fy. 10* 000t-  

(sepuluh ribu rupiah)?-— —— ......... - —.. - .......

—  Bahwa ketika jual b e li  berlangsung antara penggugat dan tergugat 

masih dalam ikatan perkawinan; ...... — .........— ------------------------ —

.—  Bahwa atas keterangan saksi tersebut balk penggugat maupun tergu

gat msmbenarkan;-— — —- - - —■*■ ■ ....

7*- Safcbi I  CEDE KAHI. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;—~

—  Bahwa ketika tergugat masih berstatus suami is t r i  dengan penggu

gat, ada b e ll keodang gong sebanyak 2 pas ang dari saksi dengan harga

55* 000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar Rp* 10* 

000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga tergugat berhutang Rp* 45* 000,- 

( empat puluh lima ribu rupiah);.... - ...— ........ . ■■ . -

—  Bahwa atas keterangan saksi balk tergugat maupun penggugat meabe- 

najkan; ■■■ - ■ »■■■ —  ■■■—  , . —, ,

8* Sakai I  WADE CRIA, pada pokonya meneran^can sebagai berlkutf- —  

----  Bahwa saksi selaku Kelian Dinas Banjar Marga Telu ada menjual ca

ba l mlllk sawah Ban ja r  Marga Telu kepada tergugat dengan harga Rp* 20* 

000,- (dua puluh ribu rupiah) ■ ................ ..............

—  Bahva harga cabal sampai sekarang belua di bayar)----- . ■■

—  Bahwa ketika itu tergugat masih bersuami is t r i  dengan penggugat 

9* Sakcl K1 WADS AYtJ* pada pokonya menerangkan sebagai berikut I——

—  Bahva kurang leblh setahun yang la lu  ketika tergugat masih dalaa 

status bersusai is t r i  dengan penggugat ada mem injam uang kepada saksi 

sebanyak Jfc* 40* 000,-(eapat puluh ribu rupiah); - ■ ----- . .

~  Bahwa atas keterangan saksi tersebut diats, baik penggugat maupun 

tergugat ----- ■ ■ - —

—  Menimbang, bahwa dlsamping plhak^exyexkara mengajukan saksi2ter-
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sebut diataa, juga para pihak berperkara mengakui bahva selama mere-
o

ka dalaa status auami is t r i  ada berhutang kepada orang tersebut d i-

bavah in i, baik berupa hutang asal pengambilan barang atau hutang yang

terurai dlbavah ln lt ........— ......... . - ......»—

1* Kepada I Ketut Rau sebanyak 30*000,- (t ig a  puluh ribu rupiah );-

2* Di Desa Tiate aebanyak Rp** 5«000,-(lima ribu rupiah);— — —

3# Kepada 1 Gust! Hgurah pegavai Puekesmas Abang sebanyak Fp* 25. 000,-

(dua puluh llo a  rilw  ru p iah );...  — — ■ — ... . ■ ........... -

4* Kepada Hi Luh Kgetls sebanyak Rp, 20* 000,-(dua puluh ribu rupiah);

5* Kepada HI Made1 Merta sebanyak Rp* 60* 000t-(enampuluh riba rupiah);
2

—  Menimbang,bahva dari ketrangan saksi yang sepenuhnya dlakul oleh

kedua belah pihak dan dari pengakuan kedua belah pihak tentang perin-
2

elan hutang mereka berdua maka sete&h dijualahkan hutang kedua belah 

pihak selasa dalam perkawinan sebanyak 961. 207,50(sembilan ratus 

delapan puluh eatu ribu dua ratus tujuh rupiah lima puluh sen);——

—  Menimbang, bahva selanjutnya telah ter jad i hal sepertl je las  ter- 

c an tun dalam berlta acara pemeriksaan perkara in i ; -— — ■ ——
p

—  Menlsbang, bahva selanjutnya kedua belah pihak sama mohon kepu-

tuaan;--................. ...... .. , ,

------------------------ ----------------  3SNTANG HPKPMNYA ----------- -----------------------------

—  Menimbang, bahva maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seper- 

t i  d lataat—" .................. . ----- ------- ---- ........

—  Menimbang, bahwa penggugat telah mohon agar perkawinan antara 

penggugat dengan tergugat diceraikan dengan alaean bahva didalara ru- 

oah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan 

la g i disebabkan sering terjadi percekcokan yang tidak berkesudahan 

yang terjadi karena tergugat terlalu cembura atas d ir i penngugat;—
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—— Menimbang, bahwa tergugat pada pokonya nembatah dal 11 gugatan 

penggugat dloana tergugat nenyatakan bahwa tidak banar terjadi cekcok 

dengan penggugat dan tidak benar la  merasa cembuiu atae oikap peng- 

gugat dldaloa rangca menjajakan barang dagangannya melainkan tergugat 

hanya soring nenaaehatl penggugat kalca dal an menjajakan barang d*» 

gangan jangan terlolu lama d l tempat orang la in , apa la g i orarig Itu 

laki^untuk mengiindari prasangca buruk dari orang la in  dan semua itn 

dilakukan oleh tergugat karena raaa oayang kepada penggugat sebagai 

lntrlpya;— — ■ .................. - .... ........... -

—  Menimbang, bahwa atas javabsn tergugat tersebut penggugat pada 

pokoxqra tetap mohon kepada Pengadilan agar perkawinan antara penggu

gat dengan tergugat dlceralkan aaja karena penggugat tidak tahan hi

dup berumah tangga dengan tergugat karena alkap tergugat ter lalu ce=>- 

buru aehingga soring nenlmbulkan pertengkaran didalaa rumah tangga;-

Menimbang, bahwa dari has 11 psmorlkoaan dldepan tidang kaal mena- 

rlk  ouato kealmpulan bahwa hubungan suami is t r i  antara penggugat dan 

tergugat sudah tidak rukun lag i dengan lain perkataan bahwa kebahagi- 

aan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagai surni is t r i  

oudah tidak ada la g i, hal in i terbuktl dengan slkap penggugat mening

galkan ruaah teapat tinggal tergugat bahkan sekarang penggugat menun- 

pang dlruesah orang la in  d i Deaa Padang Kerta, kIra oudah berlangsung

3 bulan, hal in i sembuktikan hubungan suami is t r i  antara penggugat 

dengan tergugat oudah denlklan kacau eu llt dlbina untuk rukun keaba-

11 oeperti sedia kola;- , ■

• Hen inbang, bahva kedua belah pihak telah nmbenork&n dlrlnya ti

dak berkumpul lag i lebih kurang oudah borlangsung 3 bulan;-—  —

—  Menlnbang* bahwa tujuan daoar ouatu perkavinan adalah untuk b o

82
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bontuk suatu keluarga (rum ah tangga) dim ana hubungan lah ir batin aiv» 

tara suami is t r i  adalah bahagla dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tang 

Maha Esa; ....... ................. ■■■ ■ ■ ■■ ■■■ 1 ■ 111

—  Menimbang, berdasarkan peraeriksaan didepan sidang telah member!-

kan keslmpulan kepada kami bahwa hubungan antara penggugat dengan ter*-

gugat sebagai suaral is t r i  sudah tidak rukun lag i dan tidak bahagla oo—

perti eenrula ketika mereka baru^kawin, oleh karenanya adalah percuna

kalau kaal nerasakan lag i hubungan perkawinan antara penggugat dan

tergugat leblh dalam kenyataannya penggugat sudah pergi dari tempat
2

tinggal tergugat dan sudah berlangeung kira 3 bulan;™— .... .....■■■■■■

—— Menimbang,bahwa menurut pasal 19 ayat t Peraturan Pemerlntah Re- 

publlk Indonesia Noraor 9 tahun 1975 dlmana dlsebutkan sal ah satu a la - 

san perceraian adalah antara suami Is t r i  terus menerus terjadi perse- 

llsihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun la*- 

g l dalaa runt ah tangga; ■■■■■ — ' ■ ' ... ................. ,

—  Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diataa cudahlah s an gat je -  

lao bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami Is t r i telah 

terjadi persellsihan dan pertengkaran aklbat slkap tergugat terlalu

ceaburu dengan penggugat dan pula aklbat slkap penggugat yang terla -
2

lu  mesra kalau berhubungan dagang dengan lak i la in , dapatlah dib^- 

yan^can hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami is t r i  sudah 

tidak rukun dan bahagla la g i, oleh karenanya menurut menurut penda^ 

pat kaml mespertahankan perkawinan yang demlklan adalah roengaklbat* 

kan suatu slksaan bath in bagl penggugat dan juga tergugat sendirl se

hingga jalan yang terbalk ditempuh setelah segala upaya untuk nenda -̂ 

malkan tidak berhasil lalah menceraikan perkawinan antara penggugat 

dongan tergugatf ......................... —— ■■ ■................. — —
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—  Menimbang, bahva tentang tantutan penggugat mohon pembaglan harta 

guna kaya yang diperoleh eelama perkavinan antara penggugat dengan 

tergugat perlu kami pertlmbangcan eebagai berlkut; ■■............ ■ ■■■

—  Bahva yang dimaksud dengan barang guna kaya ialah harta bereaaa 

pang diperoleh suami le t r l  eelama mereka dal an perkavinan balk ita  

harta kekayaan berupa barang2nyata (barang berujud) pihutang2 naupun 

hutang^yang terjadi selama mereka dalam perkavinan; ■ -  ■

-----Menimbang, bahva didepan pereidangan pihak ̂ berperkara mengakul

bahva rumah sengketa memang merupakan harta bersama yang diperoleh 

selasa nereka dalam perkavinan sedangkan tanah tempat berdirinya ru-

□ah sengketa merupakan tanah leluhnr tergugat; ■ ■ ..............  ....

—— Menimbang, bahva mengenai rumah sengketa pihak berperkara menbo- 

narkan terd irl dari 6 kanar tidur masing^kamar ukurannya 3*3 meter 

hanya yang menjadi persellslhan sekarang ialah masalah harga rumah 

sengketa b ia l d ln ila l dengan uang penggugat menyatakan berharga ft* 5« 

00*000»-(llma ratas riba  rupiah), tergugat nenyatakan berharga ft* 70- 

O'm Q6d,-(tujuh ratus riba  rupiah); —— — .............  — — —

—  Menlnbang, bahva oleh karena casing pihak nengakul runah eengfce- v 

ta terd irl dari 6 kanar* tidur neimrut heaat kaal set lap kanar berhar

ga 1OO»OOOf-(serato0 ribo  rupiah) sehlngga harga rumah sengketa

cenjadi ft. 600* 000,-(enaa ratas riba  rupiah);...........  . ■
2

—— Menlnbang, bahva cengenal barang congjceta eepertl radio, tape ra

dio, a laari pakalan, karena pihak ̂ berperkara mengakul cudah nerupakan 

berang tua dan tidak menjHinyai n lla l naka dalam putusan in i kaal an&*< 

gap barang2 tersebut tidak meapunyai harga untuk disen^cetakan;------

—  Menlnbang, bahva pihak ̂ berperkara mengakul mempunyai hutang ber- 

ecaa selaaa mereka dal mb perkavinan akibat dari usaha mereka selama
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2 2  berdagang dari aaksi yang kami periksa didepan pereidangan, hutang

mana setelah dijumlahkan berkiBar sekitar Rp. 981«207»50 (sembilan

ratue delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah lima puluh sen );-

----  Menimbang#bahwa menurut pasal 37 dari UndangwUndang Perkawinan

Nocnor 1 Tahun 1974 menyebutkan antara lain  bahwa b lla  perkawinan pu-

tuo karena perceraian, harta bersana diatur menurut hukumnya maeing*-

□asingj- — —.— ■■■■— ......-...........- ....  —....- — ............ . ' — ■ —

—  Menimbang, bahwa manurut hem&t kami yang dlmakeud dengan hukumnya
2

aasing adalah hukua adat sedan# an hukua adat dieini dal ah hukun adat 

yang setnxal dengan jiwa. Panoa--311&;■■■■— — — — ----------------------

— •^'Henimbang, bahwa valaupun menurut Bakun Adat Waris di B a li, pes>-
o

bagian waris yang diterina oleh anak laki dan pereapuan yang belua 

kawin keluar dari kekayaan asal orang tua dengan perbandlngan 2 ber- 

band ing 1 (sarembat saeuhun) rucnun peabagian dalam hukum adat waris 

tidaklah dapat diterapkan dalaa suatu pembagian terhadap barang2 gu- 

na kaya diantara cuani Is t r i  apablla perkawlnannya putus karena per

ceraian seb&b pada dasarnya s i  is t r i  dalam suatu perkawinan juga ikut 

berkarya aeeuai dengan karya suaninya leblh2 terhadap terjadinya ba- 

rang2 guna kaya tersebut sucoi dan ia t r l adalah sama, oleh karenanya 

patatlah si ia tr l nendap&t bagian (hak) sesuai dengan bagian (hak) 

ouani, sedan^can d a l®  oietin hukua adat waris Bali naaih nengwmt 

aareabat Dasufanzx karena anak lakl2 masih. leblh banyak melakukan kewc*- 

jiban2 yang la in  yang tidak bioa dlkerjakan oleh nnaS/t perempuan eepezv 

t l  ngayahan desa, memellhara penerajan dan l a ln 2 y ~ -------- ---— ........

—  Menimbang, bahwa bertltlk  tolak dari pertlmbangan kani tersebut 

diataa naka semua barang2 guna kaya yang diperoleh oleh penggugat dan 

tergugat aelana dalam perkawinan harua dibagi dua, termasuk beban ne-
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meaikul hutang2 yang juga timbul selama mereka berada dalaa perkawin-

—— Menimbang, bahva utntk menjamin suatu. rasa keadilan maka rumah 

sengketa karena terletak diatas tanah leluhur tergugat, jadi tidak 

nnmgeln dijual juga dibon^car untuk dlbagai karena harganya akan tu- 

run naka kaml memberi penilaian harga setiap kamar ft* 100.000,-(sera~  

tus ribu rupiah), jad i 6 kamar Rp, 600*000, - (enam ratus ribu rupiah)

8ehingga kalau dibagi antara penggugat dan tergugat masing2 mendapat

bagian sama2 ft* 300*000, - (t lg a  ratus ribu rupiah );----.... . ■ ■ ——... .

---- Menlabang,bahva mengenai hutang2 mereka berdua selama dalam lka~

tan perkavinan harus ditartggung bersama, sama Beparo, hutang mana ko- 

seluruhannya berjumlah ft* 981*207,50(sembilan ratus delapan puluh scu

ta ribu dua ratus tujuh rupiah lima puluh sen) eehingga kalau ini di

bagi dua maeing2 pihak harus memikul sama2 ft* 490*603,50(empat ratuo

oembilan puluh enam ratus tiga rupiah tujuh puluh lima sen);-----------

—  Menimbang, bahva dari pengakuan kedua belah pihak menyatakan da<- 

r i  jumlah hutang semua itu , maslh ada slsa barang dari pemberian sak

o i Hi Nyoman Nita yang belum terjual seharga ft* 335*262,50(tiga ratus 

tiga puluh lima ribu duaratus enam puluh dua ribu rupiah lina puluh 

oen), sedangkan dari slsa barang ita , penggugat sudah nenerina sisa 

barang ita  seharga ft* 124.300,-(oeratuo dua pulu empat ribu tiga ra -  

tao rupiah)sehingga kepada tergugatpun harus diberikan sejumlah ft.

124*300,-(seratas dua puluh eapat ribu tiga ratus rupiah)j--------------

-—  Menimbang,bahva setelah penggugat dan tergugat mengambil bagian 

yang sama dari slsa barang saksl Ni Nytxnan Nita maka slsa barang yang 

maslh utuh yang merupakan harta guna kaya ft* 335*262, 50, ft*248*600, -  

ft* 86*662, 50(delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupi—

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
DALAM MASALAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN 
AMLAPURA (BALI)

 
 
I WAYAN TITIP SULAKSANA



87

piah lima puluh aen);---------------- ------------------------ ------■ ...............-

—n.  Bahva siea barang inipun k arena merupakan harta guna kaya harua 

dibagi dua diantara penggugat dan tergugat jadi Rp, 86.662,50 dibagi 

dua sehingga menjadi Rp. 43*331 »$0(empat puluh tiga rlbu tigaratua t i

ga puluh satu rupiah lima puluh sen); — — - ..............

—— Bahva karena alaa barang,sakal Ni Nyoman Nita dipegang oleh ter*- 

gugat maka penggugat mempunyai taglhan slaa barang tersebut pada ter 

gugat sebanyak ftp 43* 331#25(empat puluh tiga ribu tiga ratue tiga pa- 

luh satu rupiah dua puluh lima sen );-— —— —— — ——  ........ - .... <■■■■

—  Menimbang, bahva apablla bagian rum ah sengketa untuk penggugat 

digabungken dengan bagian aisa barang maka penggugat mempunyai bagian 

Ifc* 300.000,- (t ig a  ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 43*331|25 menjadi

Rp* 343*331125(t ig a  ratus empat puluh tiga ribu tigaratus tiga puluh

satu rupiah taa puluh lima sen); —  ■■■ ■ — ......— — ■

---- Menimbang, bahva oleh karena rum ah dan slaa barang? dari saksi

Hi Nyoman Nita ada pada tergugat maka penggugat mempunyai tagihan(ba- 

gian) pada tergugat sejunlah tersebut d latasf— —— — — — ■ — ■■■

—  Menimbang,bahva untuk menghlndarl penjualan rum ah maka kami ber- 

pendapat maka paling ad 11 kalau hal in i tergugat yang mendapat selu

ruh rum ah tersebut sedang seluruh hutang yang merupakan bagian peng

gugat dan tergogat harus pula ditanggung oleh penggugat serta diper- 

h i tun# an dengan jumlah bagiannya pada tergugat harus ditanggung oleh 

penggugat;—— — - -- --------------  ------------ ---- -

—  Bahva hutang yang ditanggung ber-saraa2 termasuk oleh penggugat 

berjcalah 490.603,T5(cap*t ratus sembilan puluh ribu *nam ratus 

tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sedan#an bagian penggugat dari ba

gian runah dan slaa barang twkti Hi Hyomaa Nita barjualah ffc.343*331,
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25(t ig a  ratuB empat puluh tiga riba tiga ratus tiga puluh satu rupiah 

dupuluh lima sen), 8 eh ingga penggugat haras mengeluarkan uang ee jum' *  

lah Rp. 490.605,75 dlkurangi Rp. 343.331.25 yakni Rp. 147.272,75(eeratus 

empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh 

lima sen), jumlah ini harus dibayar kepada tergugat untuk melunasl 

hutang2 mereka berdua;- — * — .................. .... ..

—  Menimbang,bahva semua pertinbangan kadi tersebut diatas didasar- 

kan pada petitum gugatan penggugat yang mohon keputuean yang seadil2

nya;.................... ......................... ............................... ................................

----  Menimbang, bahwa berdasarkan dari eeluruh uraian kaml tersebut

diatas patutulah gugatan penggugat dlkabulkan eeluruhnya;— ------------

—— Menimbang, bahva karena tergugat berada dipihak yang kalah maka 

blaya perkara dibebankan padanya sampai klni diperkirakan Rp* 11*575,- 

(aebelas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah );-— - - ---------------

—  Mengingm$,undang2 yang bersangjeutan, terutama ffndang2 Perkavinan 

Ho X tahun 1974 dan Peraturan Pemerinyah Nocaor 9 tahun 1975;— --------

----- ■■ -------  M E N G A D I L I --------------------------------------

—  1* Mengabulkan gugatan penggugat;----........ ........ .............— .. —

—  2* Nenyatakan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat pu-

tus karena perceraian;--------------—■ — .....— — — — .

- —  3* Menyatakan hukum barang2 sengketa adalah harta gunakaya yang 

patait dibagl dua dan setelah diperhitun^an berupa kekayaan 

Rp. 686*662, 50(enaa ratus delapan puluh enam ribu enam ratus 

enam puluh dua rupiah lima puluh sen) sedang berupa hutang ee- 

banyak Rp* 981.207,50(eembilan ratus delapan puluh satu ribu 

dua ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh sen).--------------

—  4* Menyatakan hukum setelah harta kekayaan bersama dan hutang
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bersaaa dibagi dibagi dua diantara penggugat dan tergugat maka 

penggugat harus membayar lag i sejumlah Rp* 147«272f75(eeratU8 

empat puluh tujuh ribu dua ratue tujuh poluh dua rupiah tujuh 

puluh lima sen) kepada tergugat untvk melunasi hutang bereaaa

ter sebu 1 5 — ■«----- -------------------- --------- ----------- -------------- ---------------

- —  5. Menghukum tergugat meabayar biaya perkara in i sejumlah Rp, 11, 

575»~(sebela8 ribu liaza ratus tujuh puluh lima rupiah)*— ——

----  Demikianlah putuaan in i diucapkan pada harl R E B 0 tanggal 21

J 0 N I  1978 oleh kami IDA BAGTJS NGDRAH S0NYA,SH. Hakim pada Pengadil

an Negeri KarangaBem pada harl itu juga diumumkan dalam sidang ter- 

buka untuk unum dengan dihadiri oleh I WAYAK SOEBADA, Panltera Peng*- 

ganti Pengadilan Negeri tersebut dan kedua belah pihak berperkara*—

Panltera Pengganti, H a k  i n ,

( I  WAYAK SOEBADA) ( IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH )

CATATANl----------------- -----------  --------------- ■ — , ____________ ______

Tercata d lsln i bahva tenggang waktu untuk mohon banding telah 

laapau eehingga keputusan tersebut diatae sejak tanggal 6 Juli 1978 

telah neapunyai kekuatan huku* yang tetap,-— * -— — — -  ___..____ — -

Panltera Penganti, 

(  I  WAYAN SOEBADA )
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