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M O T T O  :

"Harta dan anak-anak itu, perhiasan 
penghidupan dunia; tetapi amal-amal 
shalih yang tinggal (buahnya) ituf 
lebih baik pada sisi Tuhanmu ten. 
tang ganjarannya, dan lebih baik 
tentang harapan".

<q. S. Al-Kahf Zf6)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan"

(Q« S. Alara Nas^rah 6)

ill
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KATA PENGANTAR

Sudah menjadi kewajiban bagi saya, untuk selalu 
mensyukuri nikmat dan karuniaNyaj lebih-lebih terhadap 
nikmat yang berupa Iman,. Taqwa .dan'.Ketabahan. Dan, berkat 
nikmat itulah s&ya dapat menyelesaikan sebagian dari ci,- 
ta-cita saya, yakni menyelesaikan kuliah saya di Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga Surabaya*

Dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya untuk mem - 
peroleh gelar sarjana hukum harus membuat skripsi sesuai
dengan bidang/ jurusan yang dipilihnya.

i
i i

Dalam penyepLesaian skripsi ini saya telah berusaha 
' i : 

untuk mencurahkan segala pikiran dan kemampuan saya, un -
tuk dapatnyA mempefoleh hasil yang sebaik-baiknya. Serta
dengan menystdari segala kekurangan yang ada pada saya,
6aya berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat
bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum, serta ber -
manfaat pula bagi ummat manusia.

Dengan segala kerendahan hati dan kebesaran jiwa,
saya menucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepa -
da:

1* Dr. J*E« Saheta,py, S.H. selaku Dekan Fakultas Hu - 
kum Universitas Airlangga Surabaya beserta Stafnya 
yang telah merab^rikan bekal ilmu, terutama ilmu 
hukum, kepada saya;
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Z* bapak Soetandyo Wignjosoebroto, MPA* selaku pern - 
birabing pertama dan bapak Umar Hasjim, S»H. selaku 
pembimbing kedua yang telah banyak memberikan ban- 
tuan dalaro perubahan* perbaikan dan saran-saran 
yang kostruktif, sehingga fcayal.tidak terlalu me - 
ngalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini;

3* adik-adikku Wati dan Ririn, yang selalu menjadikan 
dorongan dan semangat sehingga saya dapat menyele
saikan skripsi ini; i
bapak H* Moh* Irsyad beserta seluruh anggota kelu- 
arganya, bapak Moh.Jfacub yang banyak memberikan 
semangat dan biaya yang tak ternilai, serta menja- 
di wali bagi saya1dan adik-adik saya sejak kedua 
orang tua saya tiada;

5« rekan Heru Santoso, S*H. dan rekan-rekan lainnya 
yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, yang te
lah banyak memberikan petunjuk dan saran-saran pa- 
da saat saya menyelesaikan skripsi ini.
Semoga saja Allah Swt. raencatat segala budi baik 

bapak-bapak dan metobalasnya yang setimpal*
Dan yang terakhir saya berharap dengan segala ke - 

rendahan hati, untuk lebih mengembangkan pengetahuan, sa
ya menerima saran-saran ataupun koreksi-koreksi yang ber- 
sifat konstruktif dari pembaca*

Hormat saya
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B A B  I 
P E N D A H U L U A N

a* L a t a r  Belakang Perrnasalahannva

Sudah pada kodratnya manusia ditakdirkan untuk sa- 
ling hidup berpasang-pas'angan antara pria dengan wanita, 
yang kemu&ian menimbulkan dorongan untuk mengadakan hu - 
bungan atau ikatan yang lebih kekal dengan melangsungka'n 
perkawinan. Perkawinan merupakan suatu tingkatan atau fa
se terakhir dari kshidupan manusia dalam kaitannya dengan 
pembentukan keluarga. Adapun fase-fase lain yang biasanya 
dilalui parst pihak sebelum melangsungkan perkawinan ada - 
lah fase petfkenalan dan fase pertunangan,

Seperti yang: dimaksud oleh Bab I Pasal 1 Undang - 
undang nomer'l tahun 1974 (Lembaran Negara Nomer 1 Tahun 
1974; M.B* 2 Januari 1974) tentang "Perkawinan11, maka tu- 
juan perkawinan adalah memberituk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdas^rkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Ban untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan inilah 
fase pertunangan tampil sebagai suatu sarana pembinaan 
untuk sampainya para pihak pada perkawinan yang dicita - 
citakan.

Kasalahnya di Indonesia sampai saat ini tidak di - 
jumpni satu pasalpun dari hukum positip kita yang menga - 
tur masalah pertunangan yang berlaku bagi seluruh warga 
negara; namun demikian bukanlah berarti bahwa di Indone -

I

‘ - 1 - •
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sia eama sekali tidak terdapat peraturan-peraturan tentang 
pertunangan; bahkan peraturan-peraturan yang mengatur raa - 
salah pertunangan itu banyak sekali kita teraui, hanya saja 
tidak diberlakukan bagi seluruh warga negara# Akan tetapi 
peraturan-peraturan tersebut dapat digolongkan sebagai be- 
rikut:

1. golongan Eropah di berlakukan ketentuan-ketentuan 
yang termuat di dalam Buku I Bab ke if bagian dua 
dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni pada 
pasaX 5° saihpai dengan pasal 58 nya;

2, golongan Timur Asing Tionghoa dan Bukan Tionghoa 
berlaku hukum adat dan/ atau hukum agamanya masing- 
masing# Hal ini disebabkan karena ctalara Buku I Bab 
ke if bagian dua Kitab ;llndang-undang Hukum Perdata 
terdapat klausula bahwa pasal-pasal ini tidak ber - 
laku untuk Golongan Timur-asing lain dari pada Ti - 
onghoa dan Golongan Tionghoa;

3* golongan rakyat Bumi-putera berlaku ketentuan-ke - 
tentuan adat dari persekutuan adatnya masing-masing. 
Dengan adanya keanekaragaman hukum atau peraturan - 

peraturan tentang pertunangan ini akan membawa iklim pan - 
dangan yang berbeda-beda pula dari masing-masing golongan 
tersebut; dan pula sampai sejauh manakah suatu perhubungan 
antara pria dengan wanita dapat digolongkan sebagai suatu 

perhubungan hukum atau menjadi lembaga hukum adalah di ni- 
lai sendir-i menurut stelsel hukum yang berlaku baginya.
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>Kemudian, seperti dikatakan oleh Soerjono Soekan - ,
i

to: i
perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di du- 
nia pada dewasa ini, merupakan gejala yang normal, 
yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-ba - 
gian lain dari dunia, antara lain berkat adanya korau- 
nikasi yang modern. Penemuan-penemuan baru dibidang 
teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi 
pendidikan dan seterusnya yang terjadi disuatu tempat 
dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyara
kat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut.l ’

Maka bukanlah merupakan suatu hal yang mustahil apabila
segala kehidupan ataupun kebudayaan asing, yang mungkin
di negaranya sendiri telah dinyatakan sebagai suatu kere-
sahan nasional, ikut pula terbawa masuk, mempengaruhi dan
tertanam pada tata kehidupAn bangsa kita khususnya gene -
rasi mudanya.

Memarig-, tidak semua kebudayaan membav/a pengaruh
iyang negatip. Tetapi apabila kita mau jujur, haruslah di- 

akui pada sa&t ini di negara kita tampak adanya kecende - 
rungan untuk tumbuhnya dekadensi moral, susila dan akh - 
lak. Sehingga berakibat normaL-norma adat dan sanksi sosi- 
al kemasyarakatan tampak mulai kehilangan pendukung-pen - 
dukungnya; kadar kecaflian terhadap film yang berbau seks, 
pelacuran, dan hubungan bebas antar muda-mudi sebelum 
perkawinan sudah menurun. Demikian pula putusnya pertu 
nangan dan perkawinan dianggapnya sebagai suatu kewajaran 
dan dirasakan tanpa adanya akibat sosial yang raenghukum - 
nya.

Menurut saya, penyebab terbesar dari hal semacam
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ini adalah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung 
adanya modernisasi di segala bidang, serta impak kebuda - 
yaan yang masuk ke negara kita.

Berpijak dari hal yang demikian inilahj menurut 
saya perlu adanya suatu peraturan-peraturan hukum yang 
tegas; yang mampu mengatur segala peri kehidupan bangsa 
sehari-hari, termasuk pula pertunangan*

b. Pen.ielasan Judul
Yang dimakeud "Suatu Pemikiran Untuk Menjadikan 

Pertunangan Sebagai Suatu Lembaga. Hukum Yang^Bersifat Na- 
sionaln dalam judul tulisan ini adalah merupakan suatu 
sumbangan pikiran saya, untuk terbentuknya suatu peratur
an hukum tentang pertunangan yang berlaku bagi semua war- 
ga negara republik Indonesia* Yang mana sampai saat ini 
masih dijumpai adanya pluralisme hukum yang mengatur ma - 
salah pertunangan.

c. Alasan Pemilihan Judul
Bahwa judul1tulisan saya ini, saya pilih sebagai 

pokok permasalahan adalah saya dasarkan berbagai alasan 
ataupun hal yang menyangkut masalah kehidupan pertunangan 
itu sendiri. Di mana terdapat adaftya pluralism®- hukum dan 
kecenderungan tidak efektifnya sanksi sosial kemasyara - 
katan yang ada pada masa sekarang dan yang akan datang,
Dantidak berkelebih^n apabila saya kemukakan, bahwa pertu-
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nangan merupakan hal yang menarlk dan selalu aktuil dalam 
kehidupan kita, karena pertunangan adalah berfungsi seba - 
gai sarana pembinaan untuk tercapainya suatu perkawinan 
yang ideal,

d. Tu.iuan Penulisan
Tulisan saya pada saat ini adalah untuk menunjukan

adanya pluralisme dlbidang hukum keluarga yang menyangkut
masalah pertunangan dan akibat-akibat yang menyertainya.
Juga saya bermaksud untuk menguraikan masalah tidak efek -
tifnya lagi aturan-aturan tersebut dalam kaitannya dengan
hubungan interlokal antar masyarakat Indonesia sendiri dan
adanya perubahan masyarakat yang kian hari kian tampak di-

t
namikanya. Sekaligus akan saya terangkan jalan keluarnya 
yang dapat dipakai sebagai salah satu alternatip pemecah - 
annya*

Dengem demikian tulisan ini saya harapkan dapat 
menjadi sumbangan pemikiran untuk menciptakan hukum nasio
nal yang baru, yang mengatur masalah pertunangan bagi se - 
mua warga negara Indonesia* Dan dengan sendirinya hukum 
tersebut haruslah hukum yang mampu untuk memecahkan masa - 
lah-masalah yang terjadi didalam masyarakat dan sesuai de
ngan aspirasi masyarakat tanpa meninggalkan sendi-sendi 
dasar yang menjadi corak kehidupan dan kepribadian bangsa 
yang bersumber pada Pancasila, Undang-undang Dasar 19^5, 
dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
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Metodologi
1* Pendekatan Masalah

Bahwa pendekatan masalah yang saya pakai dalam tu - 
lisan ini adalah pendekatan secara yuridis sosiolo - 
gis terutama lebih saya tonjolkan segi sosiologi hu- 
kumnya, dengan tanpa mengabaikan unsur interdisi 
pliner dalam suatu penulisan ilmiah. Dan dengan ber
pijak pada teori-teori yang ada, saya juga akan me. - ■ 
nonjOlkan cara pendekatan yang praktis dengan meng - 
gunakan metode pengamatan, dalam arti berdasar pada 
kenyataan-kenyataan yang telah ada maupun yang masih 
merupakan gejala yang ada dalam masyarakat.

2. Sumber Data
Data yang saya pergunakan dalam tulisan ini adalah 
saya peroleh dari studi literatur yang bersangkut - 
paut dengan masalah pertunangan; yakni dari buku-bu- 
ku, perundang-undangan dan artikel-artikel yang ter- 
muat dalam majalah-majalah ilmiah, majalah-majalah 
hukum maupun surat-kabar serta hasil pandangan saya 
terhadap kehidupan pertunangan pada dev/asa ini.

3« Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data
Dari data yang ada, baik itu data yang menghambat 
terbentuknya suatu peraturan hukum yang mengatur ma
salah pertunangan bagi seluruh warga negara Indent.:-1
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sia, maupun data yang dapat mendukung atau mendesak 
terbentuknya peraturan-peraturan hukum yang menga - 
tur masalah pertunangan bagi seluruh warga negara 

Indonesia; akan dipadukan, diperbandingkan dan di- 
analisa kemudian dipakai untuk menyajikan dan mem - 
bahas masalah dalam penulisan ini.

Analisa Data
Bahwa dari sekian banyak data tersebut, kemudian 
saya klasifikasikan kedalam dua kelompok besar, 
yakni, kelompok pertama adalah data yang menghambat 
terbentuknya peraturan hukum yang mengatur masalah 
pertunangan bagi seluruh warga negara Indonesia; 
dan kelompok kedua adalah data yang mendukungnya; 
aehingga dari pengelompokan tersebut dapat memper - 
mudah dan menunjang dalam penyajian tulisan ini.

f. Sistematika Dan Pertang&ung.lawabannva
Dalam Bab I.tulisan ini saya akan memberikan selin- 

tas gambaraii baik yang menyangkut tehnik maupun materi da
ri tulisan ini. Dan pada Bab II memberikan gambaran akan 
kehidupan pertunangan dan segala akibat sosial maupun hu - 
kum, yang ditimbulkan dari stelsel hukum yang berlainan 
yang sampai saat ini berlaku di Indonesia. Sedangkan pada i
Jiab III mengfeambarkan pertumbuhan dan perubahan tata kehi
dupan bermasyarakat sebagai impak modernisasi di. segala bi-
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dang kehidupan yang kemudian dirasakan pula dalam kehidup
an pertunangan. Kemudian pada Bab IV menggambarkan usaha - 
usaha Badaii Legislatif di dalam mengadakan pembaharuan 
hukum, khususnya yang menyangkut masalah pertunangan, dan 
segi-segi yuridisyang diperlukan guna kelestarian kehi. 
dupan pertunangan itu sendiri. Sedang pada Bab V, sebagai- 
mana lazinmya akhir suatu tulisan, saya akan membuat suatu 
kesimpulan dan saran, sehingga menjadi jelas perraasalahan- 
nya sekali gus mendapatkan jalan pemecahannya/ alternatip 
pemecahannya*

Adapun sistematika ini saya buat demikian, adalah 
dengan harapan mudah dipahami dan dimengerti permasalahan- 
nya; sehingga dapat pula diharapkan menjadikan "appeal" 
pada semua instansi yang berwenang dan bertanggung jawab 
untuk mendapatkan perhatian sepenuhnya.

Dengan r’onya.dari segala kekurangan yang ada pada 
saya, saya berharap sernoga tulisan ini dapat memberikan 
gambaran betapa pentingnya Lembaga Pertunangan yang modern
sebagai lembaga yang diharapkan dapat memberikan bimbingani i

dan pembinaah kesadaran hukum dan sosial dalam kehidupan 
masyarakat modern.

^Soerjono 3oekanto, Penffantar Soslolofti Hukumf Cet.
II, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977, hal. 86*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU PEMKIRAN UNTUK MENJADIKAN PERTUNANGAN SEBAGAI 
SUATU LEMBAGA HUKUM YANG BERSIFAT NASIONAL

NANANG SUDARTO



B A B  I I  
PENGERTIAN PERTUNANGAN DAN AKIBAT SOSIALNYA

I. Arti Dan Fungsi Pertunangan
Pada umumnya, di Indonesia, suatu perkawinan ber - 

Bifat kekeluargaaii; yakni v;alaupun perkawinan itu ber 
langsung antara seorang pria dengan seorang wanita, akan 
tetapi perkawinan bukanlah hanya menjadi masalah kedua 
calon mempelai itu saja* Campur tangan kedua keluarga se- 
dikit banyak akan tampak, Bahkan di suatu daerah, di mana 
terdapat ikatan kemasyarakatan yang kuat dan belum terpe- 
ngaruh oleh modernisasi, anggota^agggota. masyarakat di 
sekitarnyapun akan ikut pula menjadi pembinanya* Hal ini 
mungkin dirasakan k&rena faham bahwa "ketenteraman dan 
kesejahteraan masyarakat bermula dan berakar dari keten - 
teraman dan kebahagiaan keluarga" telah menjadi bagian 
dari falsafah hidup mereka*

Presiden Suharto dalam pidato kenegaraan di depan 
Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menya- 
takan:

Dalam merabina keluarga yang berbahagia sangatlah per- 
lu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perka
winan sebagai ikatan suami isteri atau calon-calon 
suami isteri dalam kedudukannya. yang semestinya dan 
suci, seperti yang diajarkan oleh agama yang kita a - 
nut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pan - 
casila ini. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin an
tara seorang pria dan seorang v/anita untuk raembentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal* Perkawinan bukan ha
nya menyangkut unsur-unsur lahiriah, akan tetapi ju- 
ga diliputi oleh . unsur bathiniah yang dalam dan lu-

- 9 -
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Dari araanat Presiden inilah tersimpul pula suatu gambaran 
betapa pentingnya pembinaan perkav/inan untuk menciptakan 
suatu keluarga yang sehat, sejahtera dan bahagia seperti 
yang menjadi harapan kita bersama. Dan menurut saya satu- 
satunya kesempatari yang paling tepat untuk melaksanakan 
pembinaan seperti yang termaksud di atas adalah pada masa 
pertunangan,

Sekarang marilah kita lihat pandangan beberapa 
sarjana yang mengeftiukakan uraiannya tentang pertunangan 
di dalam kehidupan golongan rakyat Bumiputera.

Menurut Hilman Hadikusuraa:
Yang dimaksud pertunangan ("tunangan", Indonesia; 
"pacangan", Jawa; "bakalangan", Banyuv/angi; Mbun 
cing", Bali; "mamupuh’V  Daya Ngaju), ialah hubungan 
hukum yang dilakukan antara'orang tua-tua pihak pria 
dengan orang tua-tua pihak wanita untuk maksud mengi- 
kat tali perkav/inan anak-anak mereka dengan jalan pe-
minangan,3

Begitu juga seperti yang dikatakan oleh Surojo
V/ignjodipuro, bahwa:

Pertunangan adalah merupakan suatu stadium (keadaan) 
yang bersifat khusus yang di Indonesia ini biasanya 
mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium 
pertunangan ini timbul setelah ada persetujuan antara 
kedua belah-pihak (pihak keluarga bakal suarai dan pi
hak keluarga bakal isteri) untuk mengadakan perka - 
winan.

•Demikian pula menurut Nani Suwondo, yang menyata - 
kan bahwa:

Dengan pertunangan kedua belah pihak sebenarnya ber - 
janji akan kawin satu sama lain. Perjanjian itu diku- 
atkan dengan berbagai pemberian, biasanya oleh pihak

hur.2
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11

laki-laki kepada wanita atau keluarganya, kadang-ka - 
dang jiiga oleh kedua belah pihak kepada yang lain.5

Bari pemahaman dan uraian tentang arti dan fungsi
pertunangan bagi golongan rakyat Bumiputera diatas dapat
lah disimpuJLkan sebagai berikut:

a. bahwa keterikatan antara seorang pria dengan seo ~ 
rang wanita dalam suatu pertunangan adalah atas da- 
sar kesepak£tan mereka;

b. campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat kedua 
belah pihak tampak berperan befitu dalam dan menon- 
jol;

c. dalam hal tanggung jawab pembinaan atas keluarga 
baru yang akan dibentuk adalah menjadi bagian dari 
masyarakat secara keseluruhan; hal ini terjadi- ka - 
rena falsafah hidup mereka yang memandang ketente - 
raman dan ke$ejahteraan masyarakat adalah bermula 
dan berakar dari ketenteraman dan kebahagiaan kelu
arga.
Agar lebih jejlas menunjukan unsur-unsur yang ter - 

kondung dalam pertunjangan bagi golongan rakyat Bumiputera, 
berikut ini saya kemukakan gambaran tentang apakah sebe - 
narnya pertunangan itu dalam pemahaman golongan rakyat Bu
miputera; yanfj bejrdasarkan atas uraian-uraian di atas, 
sebp/^i berikut; pertunangan adalah perjanjian antara ke - 
dua keluarga untuk dlkemudian hari mengawinkan anak-anak 
mereka satu sama lain, yang mana'perjanjian tersebut ada -
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12

lah juga atas ice s$p aka tan .anak-anak mereka yang nantinya 
terikat untuk melangsungkan perkawinan, Dan pertunangan 
yang merupakan wadah pembinaan muda-mudi yang bertunangan 
untuk menuju kehiclupan perkawinan sejahtera dan bahagia 
telah ditempatkan masyarakat menjadi bentuk lembaga hukum 
adntnya, dengan kata lain pertunangan itu sudah melembaga.

Sekarang, bagaimanakah kehidupan pertunangan bagi 
golongan Eropah ?

Pada Bab terdahulu (Bab I) sudah saya bahas bahwa 
masalah pertunangari bagi golongan Eropah yang ada di In - 
donesia aiatur di dalam Buku I Bab ke 4 bagian dua yakni 
pada pa sal 50 sampai dengan pasal 58 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata yang diberi judul: “Tentang Acara Yang Harus 
rendahului Perkawinan”♦ Dan pasal-pasal inilah yang saya 
kntakan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah 
pertunangan bagi golongan Eropah.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam pasal 
50 sampai dengan 58 Kitab Undang-undang Hukuin Perdata 
tersebut hanyalah mengatur masalah kapan atau bilamana 
pertunangan itu mengikat sehingga merupakan suatu hubungan 
hukum, di mana peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan 
ynnr di dnlamnya diatur oleh undang-undang dan membawa 
nkibnt hukum. T)alam hal ini pasal 50 Kitab undang-undang 
TUiMin Perdata mewnj.ibkan sebagai berikut:
“Semua ornng yang hendak kawin, harus memberitahukan ke - 
hendnknya itu kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal
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salah satu dari kedua pihak.-6

Kemudian pasal 52 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata menyatakan, bahwa:

Sebelura perkawinan dilangsungkan, Pegawai Catatan 
Sipil harus menyelenggarakan, pengumumannya dengan 
jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu 
utama dari pada. gedung dalam mana register-register 
catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harue te- 
tap tertempel selama sepuluh hari* 7

Sedangkan pa.sal 58 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Un - 
dang Hukum Perdata menyatakan:

tfanjiijanji kav/in tidak menimbulkan hak guna me - 
nuntut dimuka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, 
pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan 
bunga, akibat kecidraan yang dilakukan terhadapnya, 
segala persetujuan untuk ganti rugi dalam.hal ini a - 
dalah batal.

Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada Pegawai 
Catatan Sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, 
maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna 
menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga, berdasar 
atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah dide- 
rita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, dise- 
babkan karena kecideraan pihak lain, dengan sementara 
itu tak boleh diperhitungkannya §oal kehilarigsn- un - 
tung* 8

Dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan tersebut 
diatas, maka dapatlah ditafsirkan bahwasanya kehidupan 
pertunangan dalam penghayatan %arga golongan Eropah baru-
lah merupakan suatu hubungan hukum apabila telah dicapai 
atau telah dipetiuhi persyaratan-persyaratan seperti yang 
telah saya uraikan diatas# Jadi sebelum itu pertunangan 
hanyalah merupakan suatu hubungan sosial antara individu- 
individu yang terikat dalam pertunangan itu sendiri, tan- 
pa adanya akibat hukum yang menyertainya. Dengan demikian 
jelaslah bahv;a kehidupan pertunangan bagi golongan Eropah
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adalah menjadi persoalan individu dengan tanpa adanya 
campur-tangan keluarga, kerabat serta masyarakat baik da
lam hal tanggung-jawab maupun pembinaannya*

Di sinilah letalc perbedaan peraahamatt atas art! dan
fungsi lembaga pertunangan dari kedua golongan rakyat 
tersebut (golongan Eropah dengan golongan Bumiputera). 
Scdnngkan bngaimana kehidupan pertunangan yang terjadi 
dalam v/arga masyarakat golongan Timur Asing lain dari pa
da Tiong Hoa dan golongan Tiong Hoa saya tidak atau belum 
menemukan literatur yang membahasnya. Akan tetapi dalam 
pengamatan saya golongan masyarakat inipun pada umumnya 
aoalah juga melaksanakan pertunangan sebagai suatu acara 
yang mendahului perk&v/inannya.

i'andan/̂ an Masyarakat Terhadap Pertunangan
Dalam pembahasan sub bab ini lebih saya tekankan 

pado akibat-akibat sosial yang menyertai pertunangan itu 
sendiri; karetta menurut saya pandangan masyarakat terha- 
d;)p nertunangan erat sekali hUbungannya dengan arti dan 
fungci pertunangan dr.lau i-enmhaman masyarakat. i;i mana 
nrLL serta fungsi dari pertunangan sudah saya bahas di a- 
1/ as •

Sfckarang, bagaimanakah pandangan masyarakat go 
longan Bumiputera terhadap pertunangan ?

j;alam kehidupan masyarakat golongan Bumiputera, 
namoak kehidupan pertunangan selalu dikaitkan dengan per-
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kav/inan yang akan dilaksanakan, Oleh karenanya pertunang
an dianggap sebagai suatu hubungan yang terh'orraat dan su- 
ci; dan masyarakat akan selalu meneropong, baik langsung 
maupun tidak langsung, berjalannya kehidupan pertunangan 

itu.
Kemudian di dalam usahanya untuk menuju perkawinan 

yang ideal seperti yang dicita-citakan, dalam pertunangan 
pihak-pihak yang terikat tersebut sebenarnya diberikan 
kebebasan, yakni kebebasan di dalam batasan pergaulan un
tuk dapat tercapainya persesuaian paham dan bathin yang 
diharapkan dapat menunjang perkawinan yang akan diadakan. 
Pada saat-saat demikian inilah sebenarnya dipertaruhkan 
hal-hal yang menyangkut nama baik keluarga dan kedudukan 
mereka dalam masyarakat. Karena dalam hal yang demikian 
ini bukanlah tidak mungkin untuk terjadinya hubungan-hu - 
bungan di luar batas kesusilaan, Maka hal ini akan menja- 
di cemoohan masyarakat terhadap kedua belah pihak, kelu - 
arga, kerabat bahkan pula menyangkut kaum dan generasi - 
nya; yang kemudian dapat berakibat pula menggangu tata 
sosial yang telah ada.

Sedangkan Hilman Hadikusuma memberikan komentarnya 
tentang akibat eosial dari putusnya pertunangan, yang pa
da pokoknya berisi sebagai berikut:

a. bahwa kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang 
telah disepakati bersama untuk melangsungkan per - 
kawinan adalah dibebankan kepada pihak yang mela -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SUATU PEMKIRAN UNTUK MENJADIKAN PERTUNANGAN SEBAGAI 
SUATU LEMBAGA HUKUM YANG BERSIFAT NASIONAL

NANANG SUDARTO



16

mar, pihak yang dilamar, orang tua/ keluarga yang 

bersangkutan;
b. bagi pihak yang terikat dalam pertunangan, begitu 

juga orang tua/ keluarga dan kerabat kedua pihak 
dilarang mengadakan hubungan dengan pihak lain 
yang maksudnya untuk melakukan pertunangan dan 
perkawinan ataupun hubungan yang lain yang dapat 
berakibat putusnya pertunangan dan batalnya perka
winan yang telah direncanakan dan disepakati;

c. selama masa pertunangan kedua pihak harus saling
membantu dana dan daya yang diperlukan, terutama

f
dalam rangka persiapan perkawinan;

d. kedua fihak harus saling mengawasi gerak tindak
dari para calon mempelai yang bertunangan, terma -

; i
suk memperhatik&n sifat watak, perilaku dari mere
ka, baik di dalam rumah tangga maupun dalam perga- 
ulan muda-mudinya.^
Dan situasi yang demikian ini akan berlainan apa -

i
bila dibandingkaft dengaii pandangan masyarakat golongan 
Eropah terhadap masalah pertunangan. Untuk lebih jelaany*
berikut ini akan saya jelaskan pandangan mereka.

Bcrpijak d&ri suatu ciri kehidupan yang individu - 
alictis dari masyarakat golongan Eropah, serta aturan-

kturan yang terdapat di dtalaxB paeal 50 eampai dengan 58
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka segala hal yang 
menyangkut kehidupan pertunangan adalah menjadi masalah
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•SaK’-LANOOA 1
V ? \JJt---i

individu, tanpa akan.ada pihak.lain yang akan memperduli- 
kan dan mencampurinya. Dengan demikian dapatlah dikatakan 
bahwa akibat sosial dalara kehidupan pertunangan bagi ma - 
syarakat golongan propah adalah sama sekali tidak nampak 
dan tidak menyertainya.

2Undarig-undang Perkawinan dan Pen.jelasannva. Up. 
Indonesia, Jogyakarta, 197^* hal. 7#

Ĥilraan Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat. Get* I, 
Alumni, Bandung, 1977, hal. k?$ 8̂.

^Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hu - 
kum Adat» Edisi III, Alumni, Bandung, 1979» hal. 149*

5̂Nani Suwondo, Kedudukan V/anita Indonesia Dalam 
Hukum Dan Masyarakat. Cet. Ill, Ghalia Indonesia, Jakar - 
ta, 1981, hal. 38, 39,

^R. Subekti, Ki.tab Undang-undang Hukum Perdatar 
Cet. IX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 3tf.

7Ibid..

8M u  hal. J5.
Q
^Hilman Hadikusuma, op. cit.. hal. 61, 62*
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PEMBATALAN PEIJTUNAWGAN
B A B  I I I

1. Latar Belakang Sosial dan Perkembangannya
Yang dimaksud pembatalan pertunangan dalam bab ini

adalah diputuskannya atau terputusnya perjanjian untuk
mengadakan perkawinan diantara seorang pria dengan eeo -
rang wanita, yang sebelumnya telah mereka rencanakan dan
sepakati bersama#

Dalam kehidupan sehari-hari, hal semacara ini se -
ring kali kita temui* Menurut Surojo Wignjodipuro:

Pertunangan ini masih mungkin dibatalkan dalam hal -* 
hal yang berikut:
a* kalau pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua 

belah pihak yang baru timbul setelah pertunangan 
berjalan beberapa waktu lamanya; 

b* kalau salah satu pihak tidak memenuhi janjinya; 
kalau yang menerima tanda tunangan tidak memenuhi 
janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan sejum- 
lah atau berlipat dari yang diterima, sedangkan 
kalau pihak yc-ng lain yang tidak memenuhi janjinya 
maka tanda tunaiigan tidak perlu dikembalikan. 10
Sedangkan Hilraan Hadikusuma, pada pokoknya menga - 

takan, latar belakang putusnya pertunangan karena hal-hal 
sebagai berikut:

a* salah satu pihak atau kedua pihak yang bertunangan 
ataupun kerabat mereka "mungkir janji", tidak me - 
menuhi perjanjian untuk mengikat perkawinan; dan 
pula apabila salah satu pria atau v/anita meninggal 
dunia;

b. sal*-ih satu pihak atau kedua pihak, menolak untuk

- 18 -
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meneruskan pertunangan dikarenakan adanya cacat ce- 
la pribadi dari pria atau wanita yang bertunangan; 
misalnya, cacat cela sifat watak, perilaku, budi 
pekerti dan kesehatannya, termasuk pula cacat cela 
orang tua/ keluarga dan kerabat salah satu pihak 
sebagai akibat penilaian selama masa pertunangan; 

c* salah satu pihak raenolak untuk diteruskannya ikatan 
pertunangan karena pihak yang raelamar tidak mampu 
memenuhi perniintaan pihak yang dilamar atau seba - 
liknya pihak yang dilamar merasa permintaannya ti - 
dak (dapat) dipenuhi oleh pihak yang melamar;

d. terjadinya pelanggaran-pelanggaran adat yang dila - 
kukan salah satu pihak'yang menyebabkan timbulnya
perselisihan selama masa pertunangan.

Kemudian menurut Nani Suv/ondo:
Pertunangan dapat diputuskan dengan permufakatan kedu- 
a belah pihak atau keluarga masing-masing. Jika perka
winan tidak jadi dilangsungkan, karena kesalahan salah 
satu pihak, maka pihak yang salah harusmemberi ganti 
kerugian atau mengerabalikan' pemberian-pemberianf ka - 
dang-kadang berganda* 12

Dengan berpegang pada pandangan beberapa sarjana
tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pada umumnya putusnya
pertunangan bagi golongan Bumiputera karena hal-hal seba -
gal berikut:

a. adanya kematian dari salah satu pihak yang terikat 
dalam pertunangan;

b. adanya kesepakatan bersama antara pihak pria dengan 
pihak wanita atau di antara keluarganya;
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c. adanya ciri/ cela dari salah satu pihak, baik yang 
menyangkut watak, perilaku dan ketidak mampuannya 
memenuhi permintaan pihak lain ataupun juga karena 
pelanggaran-pelanggafan adat yang dilakukannya;
Pari alasan-alasan ataupun hal-hal yang dapat me - 

nyebabkan putusnya pertunangan, seperti yang telah saya 
uraikan diatas; kemudian kita hubungkan dengan keadaan 
tortib sosial kemasyarakatan yang ada, maka menurut saya 
tidaklah semua putusnya pertunangan selalu menjadi masa - 
lah yang serius di antara keluarga/ kerabat kedua belah 
pihak. Akan tetapi hanya pada putusnya pertunangan yang 
ditimbulkan oleh sebab-sebab tertentu sajalah yang dapat 
mengganggu tertib sosial tersebut,

Untuk lebih jelasnya, akan saya uraikan ketiga 
alasan yang dap&t menyebabkan putusnya pertunangan terse
but,

Adanya kematian dari salah satu pihak yang terikat 
dalam pertunangan, dengan sendirinya atau menurut hukum 
ipeo jure akan metnbav/a akibat putusnya pertunangan, Dan 
putusnya pertunangan dengan sebab yang demikian ini di 
dalam masyarakat, tidaklah akan menjadi suatfr masalah 
yang serius serta tidak ada alasaft di antara kedUa pihak, 
orang tua, keluarga dan kerabat-kerabatnya untuk tidak te 
tetap dalam suatu perhubungan yang baik dan bersahabat,

Sedangkan adanya kesepakatan bersama di antara pa
ra pihak atau keluarganya, Surojo Wignjodipuro mengata
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kan: "Dalam pembatalan dilakukan atas kehendak kedua belah 
pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazimnya saling dikera- 
balikan'1*-^

Dalam hal terjadi seperti ini, menurut saya, adalah 
morupakan su&tu tindakan yang bijaksana dan terarah, serta 
dapat mencegah kegoncangan dalam tertib hidup bermasyara - 
kat. Adapun alasan penilaian saya ini, saya dasarkan pada 
hakekat dari pada perkawinan yang akan diadakan itu sendi- 
ri* Di mana pasal 1 Undang-undang nomer 1 tahun 197^, me - 
ny at akan: ’’Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara se
orang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri de - 
ngan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".^

Jadi, disini dapat dilihat, bahwa untuk membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal; dibutuhkan persesuaian 
lahir batin di antara pihak-pihak yang teraduk dalam per - 
kawinan itu sendiri. Sedangkan dalam bahasan kali ini, pa
ra pihak sudah sepakat untuk mefflutuskan pertunangan, 
borarti juga persesuaian lahir batin untuk membentuk kelu - 
arga (rumah tangga) tidak dapat mereka capai* Dari pada 
perkawinan mereka nanti tidak kekal dan selalu diwarnai 
perselisihan, maka lebih bijaksana apabila perkawinan se - 
macam ini diputuskan sejak dari pertunangan.

Dan juga adanya unsur kesepakatan dalam putusnya 
pertunangan tersebut, tergambarlah suatu pengertian yang 
baik dan mendalam dari kedua belah pihak. Karenanya tidak-
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\ V *__

lah mustahil apabila mereka ini tetap dalam suatu psrhu -

bungan yang baik dan bersahabat.
Lain halnya apabila putusnya pertunangan tersebut 

disebabkan oleh kesalahan dari salah satu pihak. Hal ini 
aknn dapat menimbulkan suatu akibat sosial dan kegoncangan 
dalam tertib hidup bermasyarakat, sesuai dengan situasi 
sosial kemasyarakatan yang melatar belakangi kehidupan me
reka; serta dapat pula terjadi atau dapat menimbulkan 
akibat hukum,

Sebagai bukti dapatlah saya uraikan di sini Putusan 
Mahknmah Agung, tanggal 7 Pebruari 1959; Reg* No.396 K/ - 
Sip./ 19509 yang pada pokoknya, menurut Chidir Ali berisi 
hal-hal sebagai berikut:

Suatu pertunangdn dianggap'sudah diputuakan oleh 
pihak lelaki pada waktu orang tuanya mengijinkan surat 
anaknya kepada orang tua pihak perempuan, yang isinya 
menyatakan, bahwa ia tidak mau kawin dengan tunangan - 
nya tadi*

Dengan demikian, orang tua pihak itu tidak berhak 
menuntut kombali unng tunangan pada v/aktu pihak perem- 
puan dikawinakan dengan orang lain.15

Demikian pula, Putusan Mahkamah Agung, tanggal 6
Juli 1955; Peg* No. *+6 K/ Sip./ 1952, yang juga menurut
Chidir Ali, berisi keterangan sebagai berikut:

Menurut Hukum Adat Batak, apabila suatu pertunangan 
dinutuskan oleh pihak nerempuan (orang tua perempuan) 
nmka ia harus memberikan kepada pihak laki-laki Ulos - 
ul.O-S« yang hanya dapat berupa sehelai kain Batak, bu - 
kan uang tunai selaku gantinya.16

Sedangkan Supomo, memberikan uraiannya tentang aki
bat dari oerautusan pertunangan adalah:
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a, bahwa pihak laki-laki kehilangan tanda pertunangan 
jika pertunangan diputuskan karena kesalahannya; 

b* bahwa"pihak wanita harus raengembalikan tanda itu, 
jika pertunangan diputuskan karena kesalahannya;

c. khusus untuk daerah hukum Jakarta, pihak yang sa - 
lah harus membayar ganti rugi kepada.* pihak yang . 
lain, yang jumlahnya berlipat ganda dari pada uang 
yang telah dikeluarkan oleh pihak terakhir untuk 
biaya pesta-pesta*!?
Adapun B* Ter Haar, menyatakan:

Yang dianggap sebagai pembatalan pertunangan dari sa
tu fihak (eenzijdig), mungkir (Ind.), ialah baik me - 
•ngurungkan perkawinan dengan jalan memberikan alasan- 
alasan yang patut kepada pihak yang lain, maupun me - 
ngundurkan diri dengan tiada sebab-sebabnya yang di - 
anggap patut. Yang bersalah karenanya kehilangan tan- 
danya atau ia harus mengembalikannya berlipat, atau 
harus membayar denda pelanggarannya#18

Di dalajn lingkungan ethis dan sosial yang safiia,
menurut saya, prinsip-prinsip yang dipakai dalam penyele-
saian pembatalan pertunangan pun juga sama.

Sekarang, bagaiinanakah dengan masyarakat golongan
Eropah ?

Berpijak dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang memandang kehi - 
dupan pertunangan sebagai suatu perhubungan sosial belt - 
ka, tanpa akibat hukum yang menyertainya; kecuali bila 
telah terpenuhi ketentuan pasal 52 Kitab Undang-undang 
Hukua Perdata, seperti yang telah saya uraikan pada bab 
terdahulu (bab II); maka ketentuan yang demikian ini, me* 
nurut saya, adalah memberikan gambaran tentang kehidupan 
kemasyarakatan bagi golongan Eropah; di mana titik terbe- 
sar perhatiannya di letakkan pada hubungan-hubungan yang
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sifatnya material, jasmaniah dan individualistis* Oleh 
karenanya kemudian saya berpendapat bahwa yang melatar 
belakangi pembatalan pertunangannya pun adalah juga fak- 
tor materia?, dan jasraaniah.

Adapun bagaimana perkembangan selanjutnya kehidup
an pertunangan ini, setelah masyarakat merasakan akibat 
modernisasi akan sangat erat dan sukar sekali untuk dipi- 
sahkan dengan bahasan saya selanjutnya* Untuk itulah per
kembangan pandangan masyarakat terhadap kehidupan pertu - 
nangan akan menjadi jelas pada pokok bahasan saya selan - 
jutnya.

Penftaruh Sogio-psikologis Terhadan Penderita Akibat 
Putus Pertunangan

Pertunangan dalam kehidupan masyarakat golongan 
Bumiputera, dipandang sebagai suatu bentuk kehidupan ma - 
nusia yang mempunyai ciri-ciri khusus* Di dalamnya ter - 
kandung unsur-unsur sosial, susila dan moral yang tinggi* 
Yang dalam bahas&n terdahulu saya katakan berfungsi seba
gai sarana pembinaan untuk membawa para pihak sampai ke 
perkawinan yang ideal seperti yang mereka harapkan bersa- 
ma, Kemudian, dalam kehidupan bermasyarakat ataupun ber - 
negara, belumlah tercapai suatu ketenteraman ataupun ke - 
sejahteraan bila di dalam kehidupan masing-masing keluar- 
ganya eaja tidak merasakan ketenteraman dan kebahagiaan.

Untuk itulah kemudian, masyarakat turut ambil ba -
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I vvV.N
' ;  I^muasgoa:
1 r. k B -^L±-gian dalam raeneropong, menilai dan’ merabiha~pihak-pihak 

yang terikat dalam suatu pertunangan, agar nanti kehidup
an keluarga mereka dapat bahagia, kekal sejahtera; se 
hingga dapat menopang ketenteraman dan kebahagiaan masya
rakat# f

Menurut saya, masyarakat melakukan semua ini mung- 
kin sebagai hasil manifestasi mereka yang menganggap bah
wa masalah moral, sosial dan susila adalah menjadi tang - 
gung jawab bersama untuk ditegakkan dan dlpertahankan de- 
mi terciptanya kehidupan yang beradab. Hal ini membawa .. 
irapak bagi kehidupan pertunangan, di raana orang-orang 
yang teraduk di dalamnya menjadi tidak bebas lagi dan di 
tuntut untuk bertingkah laku sesuai dengan tertib sosial 
yang dihorraati masyarakat sekitarnya*

Begitu pekanya masalah tersebut, sehingga setiap 
kali ada pembatalan pertunangan (khususnya pembatalan se- 
pihak) eetiap kali pula timbul tanda tanya dan ketidak 
puasan di dalam masyarakat, yang dapat mengganggu keseim- 
bangan kehidupan kemasyardkatan. Dengan situasi yang de - 
mikian ini, menimbulkan perasaan malu dari pihak yang di 
rugikan (terutama pihak wanita) di lingkungan masyarakat- 
nya. Sehingga mereka merasa disisihkan dalam pergaulannya 
sehari-hari* Dan bukanlah suatu kemustahilan, kelak mere
ka akan sulit untuk mempercayai lav/an jenisnya.* lagi*

Kondisi seperti diatas, dapatlah saya katakan bah
wa mereka ini tidak atau gagal melalui masa mudanya de: -
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ngan kebahagiaan, dan hal yang demikian ini menurut saya 
dapat menimbulkan gejala-gejala kejiwaan yang negatip 
atau abnormal, yang mungkin dapat berakibat menerjunkan

penderitanya ke dunia prostitusi* Hal ini, sejalan dengan 
pendapat A.B. Loebis, yang mengatakan bahwa salah satu 
sebab/ alasan dari pelacuran adalah masa muda yang tidak 
bahagia (ongelukkige jeugd).^

Dari apa yang telah saya uraikan di atas, dapatlah 
disimpulkan bahwa yang lebih memberatkan penderita akibat 
putusnya pertunangan* sepihak. adalah sanksi sosial yang 
dijatuhkan oleh masyarakatnya sendiri* Dan, menurut saya, 
inilah yang merupakan kausa pembeda yang utama dengan 
penderita yang termasuk masyarakat golongan Eropah* Dima- 
na p^da bab II telah saya katakan bahwa masalah pertu
nangan bagi masyarakat golongan Eropah merupakan masalah 
individu, tanpa adanya campur tangan dari masyarakat. 
Akibatnya,' tidak diras&kan adanya sanksi sosial yang meng- 
hukum atau menyertai putusnya pertunangan mereka.

3* Kcmunflkinan Penaa.iuan Tuntutan Ganti-rurci Tidak Dilak- 
sanakan Perkawinan Setelah Adan.ya Pertunangan

Ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, yang biaisa disebut sebagai pasal yang mengatur 
tentang "perbuatan melanggar hukum’1 (onrechtmatige daad), 
menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang kare-
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na salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 
tersebut* ̂

Kemudian dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, se -
bagai berikut:

Syarat kesalahan subject perbuatan melanggar hukum gu
na mempertanggungjawabkannya seorang subject itu atas 
kerugian, yang diderita oleh orang lain sebagai akibat 
dari perbuatan itu, dapat berupa kesengajaan atau ku - 
rang berhati-hati. 21

Dan juga saya kemukakan pula putusan Hoge Raad tahun 1919,
atau lebift piikenal ..dengan'Arrest tanggal 31 Januari 1919>
yang kemudian diikuti oleh para hakim di Nederland; yang
dikatakan Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Baru sejak tahun 1919* setelah dipelopori oleh Penga - 
dilan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan Hoge Raad 
tanggal 31 Januari 1919* termuat dalam majalah, Neder- 
landsche Jurisprudence, 1919-101), istilah, onrecht - 
matige daad" ditafsirkan secara luas, sehingga meli - 
puti juga suatu perbuatan, yang bertentangan dengan 
kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan 
hidup masyarakat■22

Dengan demikian ketentuan pasal 1365 Kitab Undang - 
undang Hukum Petdata, dapat saya katakan berlaku umum (un
tuk semua kejadian) bagi mereka yang tunduk pada Kitab Un- 
dang-undang Hukum Perdata, walaupun sebenarnya ketentuan 
itu sendiri termuat dalam Buku Ketiga tentang "Perikatan" 
(verbintenissenrecht).

Sekarang dalam hubungannnya dengan hal-hal yang da
pat menyebabkan putusnya pertunangan; yang dalam pembahas- 
an yang lalu saya sebutkan, dapat disebabkan oleh:

a* adanya kematian dari salah satu pihak yang terikat
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dalam pertunangan;
b. adanya kesepakatan bersama antara pihak pria dengan 

pihak wanita atau di antara keluarganya;
c. adanya ciri/ cela dari salah satu pihak, baik yang 

menyangkut watak, perilaku dan ketidak mampuannya 
memenuhi pei^mintaan pihak lain ataupun juga karena 
pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukannya;

Dari ketiga alasan ini, saya berpendapat hanya alasan yang 
ket.iga" sajalalTyang pempunyai' kemungkinan-kemungkinan' un - 
tuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum 
yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat maupun 
kerugian-kerugian bagi penderitanya.

Masalahnya sekarang, bahwa ketentuan-ketentuan yang 
terdapat di dal^m Kitab.Undang-undang Hukum Perdata terse
but hanyalah berlaku bagi masyarakat golongan ISropah, Ti - 
mur Asing Tiong Hoa dan Bukan Tiong Hoa. Sehingga dapat 
saya katakan, bahwa golongan-golongan masyarakat tersebut 
dapat saja menggunakan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hu - 
kum Perdata sebagai dasar gugatannya untuk menuntut ganti 
rugi atas perabatalan pertunangan yang disebabkan kesalahan 
pihak lawannya. Akan tetapi bagaimana dengan masyarakat 
golongan Bumiputera ?

Dalam hal yang demikian ini, Wirjono Prodjodikoro, 
mengatakan, sebagai berikut*.

Pasal 1365 B.W* Indonesia yang sama bunyinya dengan 
pasal I4OI B.W. Belanda, di Indonesia masih berlaku, 
tetapi hanya bagi para warga negara, yang berbangsa E-
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ropah, Tionghoa, Arab dan Timur Asing lain, Bagi orang 
orang Indonesia asli tetap berlaku Hukum Adat yang ju
ga mengenal hakekat hukum, seperti yang tercantum da - 
lam pasal 1365 B.W. itu, yaitu bahwa orang yang secara 
bersalah mela.kukan perbuatan melanggar hukum dan de ** 
ngan itu merugikan orang lain, adalah wajib memberi 
ganti kerugian•23

Dengan berpijak pada ketentuan di atas, maka lemba- 
ga pertunangan yang saya katakan dipenuhi norraa-norma so - 
sial, susila, agama dan kesopanan; serta campur tangan da
ri masyarakat haruslah tetap dijaga dan ditempatkan pada 
suatu lembaga yang suci yang dapat menunjang kehidupan 
adat yang beradah.* Demgan demikian, suatu pembatalan/ pemu- 
tusan secara sepihak dari ikatan pertunangan dapatlah di - 
kategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena 
akibat-akibat sosial kemasyarakatan ,yang ditimbulkannya 
maupun kerugian material bagi pihak lainnya.

Adapun bagaimana cara mempergunakan upaya hukum ini
di Pengadilan, Wirjono Pro^Jjodikoro, mengatakan:

Cukuplah ponggugat mengutarakan semua kejadian sekitar 
suatu peristiv/a, yang menurut penggugat merupakan sua
tu keganjilan dalam masyarakat, diikuti oleh permohon- 
an peradilan pada umumnya, yaitu memohon, supaya ke - 
ganjilan itu diperbaiki oleh Hakim secara yang sebaik- 
baiknya, sehingga sesuai dengan rasa keadilan yang hi- 
dup dalam masyarakat* 2**-

Demikianlah, kemungkinan-kemungkinan yang dapat sa
ya ketcngahkan, yang mungkin dapat dijadikan pedoman bagi 
nara pelaksana maupun poncari hukum/ keadilan yang berhu - 
bungpn dengan masalah pembatalan pertunangan.
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10Surojo Wignjodipuro, op. cit*t hal* 151*

Hilman Hadikusuma, op. cit,. hal* 65*

Nani Smvondo, op. cit.. hal. 39*

^Surojo Wignjodipuro, loc. cit..

•^Undang-undang nomer 1 tahun 1974 Denman Pen.jelas- 
An dan Pelaksanaann.vat Karya Andaf Surabaya, 1975* hal. 5*'

^Chidir Ali, Hitnpunan Yurisprudensi Hukum Batak. 
Edisi I, Tarfcito, Bandung, 1978, hal. 20.

16Ibid.. hal..'15.
17fR. Supomo, Hukum Adat Jav/a Barat, Djambatan, Ja - 

karta, 1967, hal. ^8.
18Ter Haar, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat* Cet.

Ill, terjemahan Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Ja
karta, 1976, hal. 192.'

iq7A.B. Loebis, Sebab-sebab Prostitusi. Pusat Infor- 
masi Hukum, Jakarta, hal. 3*

POR. Subekti, op. cit.* hal. 310*
21Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum* 

Cet* Keenam, Sumur Bandung, Bandung, 19?S, hal.103. ”

22Ibid.. hal. 13. 

23Ibid*., hal. 17. 

^Ibid.. hal. 110.
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B A B  I V
PERUBAHAN .MASYARAKAT DAl'J PEMBAHARUAN

HUKUM DI INDONESIA

1. Masalah Yang Timbul Dalam Pembahasan Pertunangan Yang 
Termuat Dalam Pasal Rancangan Undang-undang Hukum 
Perkawinan

Proklamasi kernerdekaan Republik Indonesia, yang di*
cetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945, membawa banyak per-
ubahan dalam kehidupan bangsa kita, yang segala konsekwen-
sinya harus kita hadapi bersama, Dalam hal ini Satjipto
Rahardjo, menjelaskan:

Sebagai .bangsa1 yang memproklamasikan kemerdekaan dan 
mendirikan negara baru, kita mempunyai kewajiban untuk 
senantiasa menyempurnakan karya kita itu. Proklamasi 
saja baru langkah pertama dan Undang-undang Dasar me - 
rupakan kerangka hukumnya. Langkah berikutnya adalah 
untuk mengisi dan menyempurnakannya#25

Dengan demikian dapatlah saya katakan bahwa untuk menyem - 
purnakan karya kita yang disebut sebagai "proklamasi", dan 
untuk tercapainya kemakmuran serta peningkatan taraf hidup 
bangs*; maka tiada jalan lain kecuali mengisinya dengan 
pembangunan di segala bidang. Baik bidang industri, perta- 
nian, telekomunikasi, transportasi serta hukum dan bidang 
lainnya* Adapun bahasan saya kali ini, saya tekankan kepa
da pembangunan di bidang hukum, khususnya hukum perkawin - 
an.

Masalah perkawinan di Indonesia saat ini diatur da
lam Undang-undang nomer 1 tahun 1974. Sebelum undang-un -

- 31 -
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dang tersebut diberlakukan, atau ketika undang-undang itu 
masih merupakan bentuk rancangan undang-undang, sempat 
mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat; baik yang pro 
maupun yang, kontra* Adapun pasal-pasal yang paling banyak 
disoroti, termasuk diantaranya adalah pasal 13> yang me - 
ngatur masalah pertunangan, Dimana ketentuan pasal 13 dari 
Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan tersebut beri - 
si:

1. perkawinan dapat didahului dengan pertunangan;
2* bila pertunangan itu mengakibatkan kehamilan maka 

pihak pria diharuskan kawin dengan wanita itu, jika 
disetujui oleh pihak wanita;

3* dalam hal pertunangan dibatalkan, maka pihak yang 
bersalah diwajibkan memikul akibatnya, apabila ada 
pemberian tanda pengikat dan/ atau pengeluaran un - 
tuk perkawinan,Hb
Bari ketentuan diatas dapatlah disimpulkan adanya 

kecenderungan untuk menganggap pertunangan sebagai bagian 
dari kehidupan perkawinan yang hanya menonjolkan aspek 
jasmaniah dan material saja. Sedangkan dalam pembahasan 
yang lalu saya katakan bahwa pertunangan adalah suatu ben
tuk pergaulan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang ditera - 
patkan dan dipandang masyarakat sebagai suatu lembaga yang 
suci karena terdapat persinggungan yang peka antara unsur- 
unsur susila, sosial dan moral. Sehingga dapatlah saya ka
takan bahwa ketentuan pasal 13 Rancangan Undang-undang 
tentang Perkawinan tersebut tidaklah menggambarkan aspira- 
si dan kehidupan rakyat Indonesia yang mayorijias terdiri 
dari masyarakat adat; serta ketentuan tersebut dipengaruhi 
oleh kehidupan pertunangan masyarakat golongan Eropah atau
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dengan kata lain ketentuan tersebut telah dipengaruhi bu - 
daya barat yang lebih menonjolkan aspek jasmaniah dan ma - 

tcrial.
Adapun yang memberikan sorotan paling tajam tentang

pasal ini adalah orang-orang/ organisasi-organisasi Islam.
Karena menurut ajaran Islam terdapat suatu dalil yang be -
rupa firman Allah Swt. yang termuat dalam surat Ath-Thalaq
(surah ke-65) ayat 4, yang artinya sebagai berikut: M...
dan perempuan-perempuan yang mengandung itu, iddah mereka
(ialah waktu) melahirkan kandungan mereka; dan barang sia-
pa borbakti kepada Allah niscaya la jadikan kemudahan di

27dalam urusannya".
Sedangkan. Heru.Santoeo memberikan komentarnya ten

tang ayat tersebut, sebagai berikut:
Ketentuan ayat di atas, bersifat umum, artinya tidak 
hanya berlakU bagi perempuan (isteri) yang suaminya 
meninggal sedang ia dalam keadaan mengandung, sehingga 
ia baru dipcrkenankan untuk kawin lagi bila ia telah 
melahirkan anaknya. Tetapi ketentuan ayat tersebut ju
ga berlaku ba£i yang hamil scbelum mcnikah (di sahkan) 
hubungan keduanya.28

Kemudian ditambah lagi dengan sabda Mabi Muhammad Saw.
yan^ diriwayatkan Oleh Imam Abu Dawud, yang artinya: "ti -
dak boleh dikawin seorang yang sedang hamil sampai ia me -
lahirkan kandungannya"

Dengan berpijak pada uraian tersebut diatas, dapat-
l-'h saya sim^ulkan bahwa dalam hukum/ ajaran Islam bagi
poremnuan hamil, baik ditinggal mati atau dicerai suaminya
maunun yang hamil sebolum menikah, adalah berlaku masa id-
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dah atau tidak boleh dikawin sampai ia melahirkan kan- 
dungannya*

Dehgan demikian ketentuan pasal 13 Rancangan Un
dang-undang tentang Perkawinan, khususnya ayat keduanya, 
yang raengharuskan aeorang pria kawin dengan tunangannya 
yang hamil tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan hu- 
kum atau ajaran Islam. Can andaikata pasal ini ikut dise- 
tujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masuk dalam Un - 
dang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; maka 
akan kontradiktif dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 nya, 
yang berisi: "Perkawinan adalah sah# apabila dilakukan 
menurut hukum masihg-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu".30

Sedangkan dalam bahasan di atas, jelas-jelas per
kawinan yang dilakukan antara pria dengan wanita hamil 
tersebut adalah bertentangan atau dilarang dan tidak sah 
hukumnya menurut ajaran Islam* Karenanya dapatlah saya 
katakan9 seandainya ketentuan pasal 13 tersebut ada/ ter- 
dapat dalam Undang-undang nomer 1 tahun 1974# maka keten
tuan yang demikian ini adalah ketentuan yang sia-sia dan 
tiada manfaatnya bagi ummat Islam yang ada di Indonesia.

Sebagai bukti, di sini akan saya paparkan, hasil 
penelitian mahasiswa Pakultas Hukum Universitae Airlangga 
di dalam rangkaian kegiatan Normalisasi Kehidupan Kampus, 
yang menyangkut masalah dispensasi perkawinan di Penga
dilan Agama Surabayaf sebagai berikut:
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TABEL l31
KEPUTUSAN P2NGADILAN AGAMA SURABAYA 
MSNGENAI PERMOHONAH DISPENSASI KA - 
WIN (TAHUN 1975 - TAHUN 1979)

NO. TAHUN ALASAN JUM KET:JrXimUnUNilN
KABUL % TOLAK % LAH

1. 1975 24 - - - - hi - 
lang

2. 1976 62 60 90 2 5 62 - {

3. 1977 76 76 100 - - - -

i*. 1978 70 68 95 2 5 70 -

5. 1979 7 7 100 - - - -

JUMLAH 211 4 215 -

Kemudian, marilah kita lihat alasan-alasan Penga - 
dilan Agama Surabaya dalam mengabulkan atau menolak permo- 
honan dispensasi kawin pada tabel-tabel berikut ini:

TABEL 252
ALASAN PEBGADILAN AGAMA SURABAYA ME - 
NGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAV.'IN

NO. TAHUN A]LASAN JUMLAH KET :
HOB. ERAT HAMIL ORANG TUA

1. 1975 - - - - 4m

2 . 1976 60 - - 60 -
3. 1977 76 - - 76 -
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Lanjutan Tabel 2;

NO. TAHUN ALASAN JUMLAH KET :
HUB. ERAT HAMIL ORANG TUA

• 1976 68 - - 68 -

5. 1979' 7 - 7 -

JUMLAH 211 - - 211 ~ i
f

! TABEL
ALASAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA ME- 
NOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

NO. TAHUN ALASAN JUMLAH KET : .
HUB. RRAT HAMIL OHANG TUA

1, 1975 1 - - - -
2. 1976 - 2 - 2 -

3. 1977 ** - - -
If* 1978 - 2 - 2 -

5. 1979 - ; - - -

JUMLAH - h - k -

Berpijak dari ketiga tabel tersebut di atas, da - 
patlah saya katakan bahwa Pengadilan Agama, yang merupakan 
kompotensi absolut untuk memberikan dispensasi perkawinan 
bagi orang-orartg Islam di Indonesia, akan menolak setiap 
permohonan dispensasi yang diajukan dengan alasan adanya
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Sedangkan tinjauan secara sosiologisnya, saya se *
pendapat dengan apa yang telah di uraikan secara panjang ♦
lebar oleh Heru Santoso, yakni:

Sukttm : (dalam hal ini undang-undang) mempunyai fungsi 
ganda, yaitu bisa berfungsi sebagai alat menstabilkan 
masyarakat (agent of stability) dan dapat pula ber 
fungsi sebagai alat pembaharuan (agent of change). Da
ri kedua fungsi hukum tersebut tujuannya tidak lain a- 
gar terjadi ketertiban dan ketenangan di dalam kehi> - 
dupan masyarakat.

Bertitik tolak dari maksud dan tujuan di.atas itu - 
'lah, maka kiranya tidak terlalu atau meraang tidak ke - 
jam bila "kawin paksa" itu ditolak untuk dilangsungkan 
, sampai dengan lahirnya bayi yang di kandung tersebit, 

Memang bagi mereka yang memiliki pandangan sempit 
(karena hanya melihat individu yang bersangkutan saja) 
sikap atau tindakan seperti ini dianggap kejam. Karena 
membayangkan betapa raalu dan sedihnya bagi yang menga- 
lami peristiwa itu, atau raungkin dapat berakibat fatal 
misal bunuh diri. Tetapi persoalan yang sesungguhnya 
adalah, apakah kita harus melindungi seorang atau dua 
orang individu dengan mengorbankan masyarakat ? sebab 
bila persoalan seperti itu ditolerir (dinikahkan sebe- 
lum melahirkan kandungannya), maka akibat dari perbu - 
atan ”potong kompas" itu mempunyai rangkaian peristiwa 
yang cukup panjang dan menghancurkan nilai-nilai luhur 
kehidupan bermasyarakat (dalam hal ini tidak hanya 
yang berhubungan dengan lembaga pernikahan itu sendi - 
ri).34

Kemudian, tentang penyelesaian dengan cara mengawinkan
pria dengan-wanita yang hamil tersebut, Heru Santoso men -
jelaskan sebagai berikut:

Olfehi karena persoalan yang serius dan besar itu cara 
penyelesaiannya dengan melakukan "potong kompas”, de - 
ngan demikian lama kelamaan masyarakat menilai perso - 
alan tersebut adalah persoalan sepele saja# Akibatnya 
perkawinan yang sepanjang sejarah manusia merupakan 
lerabaga yang terhormat dan kudus itu menjadi ternoda 
dan dipropagandakan oleh orang-orang yang berpikiran 
sempit namun tidak bertanggung jawab itu, Perzinahan 
yang dicela oleh masyarakat menjadi perbuatan yang di- 
lindungi dengan selubung yang suci yaitu "pernikahan",

kehamilsar/terlebih dahulu#.
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penyebaran benih di atas ladang-ladang yang belum 
"bersertifikat" dengan mudahnya dilakukan orang dan 
masih banyak lagi akibat yang merusak sendi-sendi ke- 
kehidupan masyarakat yang ditinbulkan oleh perbuatan 
"potong kompas".itu. Akhirnya jalan yang terbaik dan 
bijaksana untuk menanggulangi akibat dari kasus Mka - 
win paksa" tersebut adalah menyelaraatkan masyarakat 
lebih diutaraakan dari pada melindungi seorang atau 
dua orang individu yang berbuat kesalahan.35

Sedangkan, dalam kehidupan adat, Hilman Hadikusu - 
ma, pada pokoknya menyatakan, bahv/a salah satu latar be - 
lakang terjadinya berlarian bujang gadis untuk maksud 
perkav/inan adalah dikarenakan gadis dan bujang telah ber
buat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama 
(gadis sudah hatnil, dan lain-lain

Berpijak pada ketentuan tersebut, dapatlah disim - 
pulkan bahv/a kehamilan si gadis sebelum perkawinan adalah 
bertentangan dengan hukum adat maupun hukum agama; karena 
itu dapat pula saya katakan, apapun jalan keluarnya, 
sanksi sosial masyarakat tidak raungkin terelakan* Dan • 
khusus jalan keluar dengan kawinnya/ mengawinkan bujang 
dan gadis yang hamil itu dengan cara yang bagaimanapun 
merupakan suatu tindakan yang tidak patut. Apabila hal 
semacam ini ditolerir, kemudian diikuti oleh kejadian-ke- 
jadian serupa berikutnya dengan peraecahan yang sama pula; 
maka bukanlah suatu kemustahilan lama kelamaan jalan pe - 
mecahan tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai suatu 
kebiasaan adat, yang sewaktu-waktu dapat saja menjadi hu
kum adat* Dengan demikian tanpa kita sadari, kita telah 
turut memberi pupuk untuk tumbuh dan berkembangnya nilai
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sosial, susila dan moral yang rendah yang akan membawa 
impak matinya nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas 
budaya kita yang peka terhadap masalah sosial, susila dan 
moral, Sehingga menjadi sulit untuk dibayangkan bagaima - 
nakah kehidupan dan budaya bangsa kita di masa mendatang, 

Demikianlah masalah-masalah yang timbul dalam pem- 
bahsan pasal 13 Rancangan Undang-undang tentang Perkawin
an yang saya harapkan dapat merupakan sumbangan pikiran 
saya untuk membuat peraturan hukum tentang pertunangan 
yang sesuai dengan pola hidup bangsa kita, dan berlaku 
bagi semua wargk negara 'Indonesia sehubungan dengan kebu- 
tuhan masyarakat akan hal itu yang semakin tampak mende -
sak seiring dengan kemajuan jamaru

)

2* Adanya Kebutuhan Hukum Terhada? Masalah Pertunangan
Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, 

yang terdiri dari beberapa pulau dan kepulauan serta suku 
bangsa, sampai saat ini masih terus berusaha untuk raera - 
takan jumlah penduduknya, yang sebagian besar bermukira di 
pulau Jav/a dengan jalan tr^nsmigrasi. Tetapi disamping i- 
tu, di lain pihak dengan terjadinya situasi ekonomi, sa - 
rana pendidikan, keramaian atau hiburan dan lain-lain 
yang tidak merata, menimbulkan rangsangan pada sebagian 
masyarakat Indonesia untuk melakukan urbanisasi; khusus - 
nya ke kota-kota besar yang ada di pulau Jav/a.

Lengan transmigrasi dan urbanisasi ini, satu-satu-
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nya ciri yang paling me'nyolok adalah kepindahnn ornng-o - 
rang dari tempat asalnya ataupun wilayah adatnya. Xarena 
dengan transmigrasi dan urbanisasi orang-orang tersebut 
menempati wilayah yang baru,. yang mungkin rcasih asing da

lam segalanya; maka suasana yang mereka terimapun menjadi 
berlainan dengan suaisana daerah asalnya. Di mana perju - 
angan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari benar - 
benar mewarnai sepak terjang mereka. Dan hal ini menurut 
saya, apabila berlangsung lama, maka tiada mereka sadari, 
akan membuat mereka semakin jaUh dari norma-norma ataupun 
nilai-nilai daerah asalnya. Sedangkan terhadap nilai-ni - 
lai di daerahnya yang baru, mereka merasa tidak mempunyai 
kev/ajiban untuk menjaga atau mempertahankan, karena mere
ka merasa tidak mempunyai ikatan batin seperti -erhodap 
daerah tempat mereka di lahirkan, di besarkan dan di di - 
dik.

Kepentingan pribadi nampak mulai menonjol dalam 
kehidupan mereka. Dan akan lebih parah lagi, apabila yang 
demikian ini membawa pengaruh kepada generasi yang baru 
muncul. Mereka akan menganggap tata cara kehidupan yang 
seperti ini sebagai suatu cara kehidupan yang modern yang 
harus di ikuti dan dikerjakannya, demi kebahagiaan dan 
kepuasan dirinya. Dasar kehidupan yang individualists 
dan materialistis ini, menurut saya akan berpengaruh pula 
kepada lembaga-lembaga kenasyarakatan yang telah aca, 
termasuk pula lembaga pertunangan. Lembaga pertunangan
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bagi kehidupan masyarakat adat yang kelestariannya diaa - 
sarkan atau disanaarkan kepada ciri kehidupan yang kolek- 
tivistis dan berdasar pada nilai-nilai sosial, susila dan 
moral yang tinggi akan menjadi kabur dan terombang-ambing 
di tengah perjalanan masa.

Dari sisi yang lain, transmigrasi dan urbanisasi 
memungkinkan dan membuka jalan yang lebih lebar untuk 
terjadinya perhubungan, percampuran dan perkawinan antara 
orang-orang yang tunduk pada stelsel hukum (adat) yang 
berlainan. Di mana dalam bab terdahulu telah saya katakan 
bahwa kehidupan pertunangan di Indonesia, pada umumnya 
diatur sebagai berikut:

a* bagi golongan Eropah diperlakukan ketentuan-keten- 
tuan yang termuat dalam 3uku I Bab ke-4 bagian ke
dua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu pasal 
50 sampai dengan pasal 58*nya;

b. bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa dan Bukan Ti - 
ong Hoa berlaku hukura adatnya masing-masing; kare
na di dalam Buku I Bab ke-4 bagian kedua Kitab Un- 
da ng-undang Hukum Perd-.ta terdapat klausula balnva 
ketentuan-ketentuan di dalam pasal 50 sanpai de - 
ngan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Perdata i- 
ni tidak diperlakukan bagi golongan Timur Asing 
Tiong Hoa dan Bukan Tiong Hoa;

c. bagi golongan rakyat Bumiputera berlaku ketentuan- 
ketentuan adat dari persekutuan adatnya masing-ma-
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sing;
Dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan ini, timbullah 
suatu pertanyaan, aturan huku.n manakah yang akan diterap- 
kan dalara hal terjadinya sengketa tentang pertunangan, 
padahal diketahui para pihak tunduk pada stelsel hukura 
yang berlainan ?

Dari a pa yang telah saya uraikan di atas, tergam - 
barlah bahwa dengan terjadinya perubahan sosial maka ke - 
tentuan-ketentuan hukura adat yang mengatur masalah pertu
nangan tidak dapat berjalan dengan efektif dan semakin 
kehilangan pendukung-pendukungnya; serta diperlukannya 
suatu aturan yang baru tentang pertunangan yang mampu me-
raecahkan masalah-raasalahnya. Dah ternyata, gambaran saya

1 \
yang demikian ini, juga:dirasakan oleh Satjipto ftahardjo,
yang mengatakan;

Saya raelihat perubahan sosial, keambrukan struktur 
masyarakat Indonesia lama, penyusunan peran-peran 
yang bsru belum berhasil baik, sebagai sebab penting 
bagi belum berjalannya hukum di negeri ini sebagai 
sarana pengatur tingkah laku dan hubungan-hubungan 
sosial yang mantap.37

Dengan demikian, untuk menata dan memperbaiki 
struktur kemasyarakatan Indonesia yang menjunjung tinggi 
unsur-unsur sosial, susila dan moral, khususnya yang me - 
nyangkut masalah pertunangan perlulah diciptakan suatu 
peraturan hukum yang mengatur masalah tersebut, yang ber
laku bagi semua warga negara Indonesia dan mencerminkan 
budaya bangsa serta dapat diterima semua pihak.
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KESIMPULAN DAN SARAN-SARAH

1, Keslmsulan
a. pertunangan yang merupakan proses untuk raencapai 

persesuaian paham dan bathin para calon mempelai 
serta berfungsi sebagai sarana pembinaan untuk me - 
nuju kehidupan perkawinan yang dicita-citakan; ter- 
nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat 
pemahaman yang berbeda-beda;

b. pembatalan pertunangan sepihak, dalam kehidupan a - 
dat dapat di kategorikan sebagai perbuatan melang - 
gar hukum, sedangkan dalam kehidupan masyarakat go- 
lomgan Eropah di perlukan syarat yang tercantum da
lam pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

c • m o d e  j T i i s a s l  membawa' pengaruh' terhadap * p&rkembangan 
phisik Indonesia, yakni sebagai hasil pembangunan 
di segala bidang kehidupan; ternyata juga membawa 
impak negatip bagi Ailai budaya bangsa yang perlu 
di tangani secara serius dan terarah;

d, adanya tanda terjadinya perubahan sosial dalam ma - 
syarakat kita, di mana sikap hidup masyarakat yang 
kolektivistis serta.menjunjung .tinggi nilai-nilai 
sosial, susila dan moral, nampak mulai goyah dan 
masyarakat mulai menuju ke pemikiran yang rasional, 
materialistis dan individualistis;

- kk -
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e* transmigrasi dan urbanisasi yang memungkinkan ter - 
jadinya perhubungan pertunangan antara orang-orang 
yang tunduk pada stelsel hukura yang berlainan juga 
merupakan pupuk untuk turnbuh dan berkerabangnya ke - 
hidupan individualists yang dapat berakibat tidak 
efektifnya sanksi sosial keraasyarakatan yang ada 
serta mengaburkan pemahaman pertunangan itu sendiri;

f. tampak adanya kebutuhan hukura yang raencerminkan bu
daya bangsa* yang bersifat mendesak untuk memecah 
kan masalah yang bersangkut paut’dengan pertunangan 
sehubungan dengan perkembangan jaman;

Saran-saran
a. hendaknya segera. dibuat suatu Undang-undang atau - 

pun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-.undang 
yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia;

b. pengarabil&n/ pengoperan hukum asing ke dalam pera - 
turan ini, dapat saja dite.rima, asal saja sesuai 
dengan masyarakat dan memperkembang serta meraperka- 
ya Hukum Nasional kita;

c. peraturan tersebut hendaknya menggambarkan pola bu
daya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai- 
nilai norma sosial, susila dan moral;

d* dalam peraturan tersebut, hendaknya diatur pula me- 
ngenai:

1. hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat da -
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lam pertunangan;
2. b^tas kewenangan dan tanggung-jawab orang tua/ 

wali dalam campur tangannya pada masalah ini;
3. hak untuk mepuntut ganti rugi apabila terjadi 

pembubaran pertunangan karena kesalahan salah 
satu pihak;

4. menetapkan sanksi-sanksi selain dari pada menga- 
v/inkan para pihak, apabila dalam perjalanan per
tunangan tersebut, terjadi kehamilan;

memberikan bimbingan dan penyuluhan baik kepada pa
ra penegak hukum, pelaksana hukum maupun pembuatnya
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MAKAMAH AGUNG; Putusan tanggal 7 Pebruari 1959. 
Reg* No.396 K/Sip,/1958«

atas nama keadilan
M A H K A M A H  A G U N G  

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan 
sebagai berikut dalam perkara:

J. KUTAURUK, tinggal di Jalan Ngalengkolorong 
Saudara No. 26 Medan, Penggugat untuk kasasi, 
dahulu tergugat-pembanding, 

m e 1 a w a n 
JACOBUS SILITONGA gelar SODUNGGARON, tinggal di 
Jalan Tarutung No. 32 Pematang Siantar, Tergugat 
dalanj kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Melihat surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, 

bahv/a sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-as-
li telah raenggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai 
tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Medan pada pokok - 
nya atas dalil, bahwa antara penggugat-asli dan tergugat- 
asli telah diadakan suatu perjanjian, bahwa anak lelaki 
penggugat-asli, dan penggugat asli akan memberi uang anta
ra Rp.4*000,00 kepada tergugat-asli, dari uang raana peng - 
gugat-asli baru membayar Rp.1.500,00, sedangkan sisanya a- 
kan dibayar bila perkawinan dilangsungkan, akan tetapi ke-

- 49 -
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mudian tergugat-asli menuntut supaya tergugat-asli menga - 
winkan anaknya dengan orang lain, maka oleh karena demiki- 
an penggugat-asli menuntut supaya tergugat-asli dihukum 
untuk mengembalikan uang Rp.1.500,00 kepada penggugat-asli 
dan putusan itu dapat dijalankan lebih dahulu;

bahv/a terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri 
Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 17 
Juli 1956 No *240/1956, yang amarnya berbunyi sebagai beri
kut :

"Mengabulkan dakwa buat seluruhnya;
"Menghukum terdakwa dengan menerima tanda pembayar- 

an yang sah, pasal disebut dalam pendakv/aan, membayar pada 
pendakwa se jumlah Rp«1.500,00 (seribu lima rat us rupiah);

"Menyitakan lleputusan ini, selain dari tentang ong- 
kos perkara, boleh dijalankan duluan v/alaupun bantah (ver
se t) atau banding tapi dengan jaminan;

"Menghukum terdakv/a membayar ongkos perkara sampai 
dengan keputusan ini besarnya Rp.51*00 (lima puluh satu 
rupiah)";
putusan mana dalam tingkatan banding atas permohonan ter ~ 
gugat telah dikuatkan oleh Feng:>dilan Tinggi Medan dengan 
putusannya tanggal 28 Nopember 1957 No*117/1957;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 
kepada penggugat-terbanding pada tanggal 27 Januari 1958 
dan kepada tergugat-pembanding pada tanggal k Pebruari 
1953, maka terhadapnya oleh tergugat-pemb:-nriing telah dia-
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jukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pa
da tanggal 5 Maret 1953, sebugaimana ternyata dari surat 
keterangan No*38/1958 yang dibuat oleh Acting Panitera Pe
ngadilan Tinggi Medan, diikuti oleh memori alasan-alasan 
permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Tinggi tersebut pada tanggal 5 Maret 1958, dan kemudian 0- 
leh penggugat-terbanding yang pada tanggal k Noperaber 1958 
telah diberitahukan tentang permohonan kasasi dari tergu - 
gat-pembending diajukan jav/aban memori kasasi yang diteri- 
ma di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 
10 Nopember 1958;

Menimbang bahwa permohonan kasasi tersebut beserta 
alasan-alasannya ? yang telah diberitahukan kepada pihak 
lawan denjan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang dan 
dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang dan oleh 
karena itu dapat diterima;

Menimbang bahv/a keberatan yang diajukan oleh peng - 
gugat untuk kasasi pada pokoknya ialah, bahwa ia keberatan 
terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri yang mengatakan, 
bahwa ’’pertunangan yang telah dilangsungkan secara resmi 
hanya boleh diputuskan juga secara resmi'1, sedangkan menu
rut pendapat penggugat untuk kasasi pertunangan itu sudah 
diputuskan oleh tergugat dalam kasasi dengan sepucuk surat 
dari mana dengan jelas ternyata kehendak tergugat dalam 
kasasi untuk memutuskan pertunangan itu;

Menimbang bahwa keberatan itu dapat dibenarkan, o -
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leh karena tergugat dalam kasasi dengan mengirimkan surat 
dari anaknya kepada penggugat untuk kasasi, —  yakni yang 
isinya menyatakan, bahwa ia tidak mau kawin dengan anak 
penggugat untuk kasasi, -- harus dianggap telah memutuskan 
pertunangan tersebut, dan yang telah diputuskan itu tidak 
usah diputuskan lagi secara resmi oleh penggugat untuk ka
sasi, sebagaimana yang dikehendaki oleh tergugat dalam ka
sasi, dan selain dari pada itu uang yang diberikan oleh 
penggugat-asli (kini tergugat dalam kasasi) kepada tergu - 
gat-asli (kini penggugat untuk kasasi) tidak dapat diper - 
samakan sebagai uang dimuka (voorschot) yang akan dikemba- 
likan kepapa penggugat-asli apabila perkawinan dari anak - 
an-k dari kedua belah pihak tidak jadi dilangsungkan, akan 
tetapi uang tersebut* dapat dipandang sebagai uang pengikat 
, hanya menurut hukum adat Batak uang itu harus dikembali- 
kan dua kali lipat oleh pihak perempuan apabila putusnya 
pertunangan terletak kepada kesalahan pihak perempuan, dan 
sebaliknya apabila dalam hal ini pihak lelaki yang salah, 
maka uang tersebut menjadi hilang, dan dalam hal ini dapat 
dikatakan, bahwa yang salah adalah pihak lelaki, tergugat 
untuk kasasi (penggugat-asli), dengan memutuskan sendiri 
pertunangan tersebut, maka berdasarkan alasan-alasan yang 
diuraikan di atas Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan memberi 

peradilan sendiri dalam perkara ini, yakni gugat dari 

penggugat-asli (kini tergugat dalam kasasi) harus ditolak;
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Meninbang bahv/a oleh karena terjugrt dalan kasasi 
at'Sil̂ h pihak yang kalah, maka ia harus dihukura untuk mem - 
bayar segala biaya dalam perkara ini, baik dalam tingkat 
pertama dan banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal undang-undang yang bersangkutan 
dan pasai 120 undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menerima permohonan kasasi dari penggugrt urtuk ka
sasi : J, HUTaU^UK tersebut untuk pemeriksaan calara tin0 - 
kat kasasi; ,

Membatalkan putusan Pengadilan Tin^'i Mecian t^n^gal
28 Hopember* 1957 No.117/1957 dan putusan Pen^cll^n Negeri 
I'iodan tanggal 17 Juli 1956 No.240/1956;

Dan dengan mengadili sendiri:
Menolak gugat dari penggugat-asli;
Menghukum tergugat dalam kasasi untuk meraboyar se - 

g?.la biaya dalam perkara ini, baik dalam tingkot per tana 
dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, dan bia
ya perkara dalam tingkat kasasi direncanakan sebesar 
R?*^3t25 (enam puluh tiga rupiah duapuluh lima sen).
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