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saya seorang nasionalis,
tapi

kebangsaan saya adalah 
perikemanusiaan.
(Mahatma Gandhi)

motto:

iii
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P E O A H U L U  AN 

1, Latar Belakang dan Rumusannya

BAB I

Adalah sangat menarik apa yang tercantum dalam kon-
sep Wawasan Nusantara yang terdapat dalam Garis-garis Be-
sar Haluan Negara, Ketetapan MPR RI No* IV^EPR/78:

• •• bahwa Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah sa
tu; sedangkan corak rag am budaya yang ada menggambar- 
kan kekayaan Budaya Bangsa yang menjadi modal dan lon- 
dasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya^yang ha- 
sil-hasilnya dapat dinikmati oleh Bangsa..*

Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman budaya se- 
ringkali merupakan kebanggaan bagi kita. Di satu pihak ke- 
anekaragaman budaya tersebut menunjukkan ftetapa kayanya 
warisan budaya kita, pada pihak lain keanekaragaman itu 
sendiri merupakan modal dan landasan pengembangan budaya 
bangsa lebih lanjut*

Hukum adat sebagai sal ah satu aspek kebudayaan, ti
dak terlepas dari rumusan pemikiran tersebut di atas* Ke
anekaragaman hukum adat yang berlaku dalam pelbagai suku 
bangsa di Indonesia adalah juga menggambarkan kekayaan 
hukum adat bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi modal 
dan landasan pengembangan hukum nasional.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum nasi-

*4carya Anda, Ketetapan-ketetapan dan Keputusan-ke- 
putusan Sidang Umum M.P*R, Th. 1970# Surabaya. tanpeTTaEun. 
h*d2*

1
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onal, telah diadakan berbagai sdntilSr* Dal am seminar Hu
kum Adat dan Perabinaan Hukum Nasional yang diadakan pada 
tahun 1975, menghasilkan suatu perumusan:

...bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan mempunyai 
kedudukan dan peranan yang sangat penting dal am pro
ses pembangunan serta pembinaan hukum nasional. Hal 
itu disebabkan, karena hukum adat merupakan unsur in
ti dari hukum nasional tersebut* 2

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka usa^ 
ha untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum adat yang 
hidup dan berkembang dal am kehidupan suku-suku bangsa di 
Indonesia sangat penting, Hal ini disebabkan "adat yang 
dimiliki oleh daeraiwdaerah suku-suku bangsa adalah ber- 
beda^beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yâ - 
itu ke Indonesiaannya"*^ Oleh karena itu, usaha tersebut 
hendaknya jangan dilakukan pada satu atau beberapa ling- 
kungan hukum adat tertentu saja, melainkan juga dilakukan 
pada lingkungan hukum adat lainnya*

Pulau Adonara yang terletak pada ujung timur pul.au 
Flores adalah galah satu gugusan kepulauan Solor {pulau 
Solor, pulau Lembata dan pulau Adonara), Pulau ini merupa
kan "wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Plores Ti
mur, adalah termasuk dal am lingkaran hukum adat Timor (me- 
nurut klasifikasi van Vollenhoven) dan dikenal dengan na-

2Soerjono Soekanto, "Masa Depan Hukum Adat Di Indo
nesia", Kompas, 25 Pebruari 1982, h, IV*

^Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hu
kum Adat. Alumni, Bandung, 1979, h. 1*

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA PEMBERIAN WELIN OLEH PIHAK LAKI-LAKI 
KEPADA PIHAK PEREMPUAN DALAM RANGKA PERKAWINAN 
BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI ADONARA 
 

Z.A. SANGADJI



ma kukuban hukum adat (rechtsgouw) ,Lamaholot,.*.,f#̂  Bebe- 
rapa aspek hukum yang tumbuh dan berkembang di pulau ini, • 
merupakan bahan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut*
Sal ah satu di ant ar any a adalah "pemberian jujur/belis oleh 
pihak laki-laki kepada pihak perempuan dal am rangka perka^ 
winan", yang oleh masyarakat Adonara dinamakan "pemberian 
welin".

Pemberian welin oleh pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan di Adonara, memberi gambaran yang jelas menge- 
nai sistem kekeluargaan di daerah tersebut, yaitu sistem 
kekeluargaan patrilineal. Hal ini disebabkan "corak utama 
dari perkawinan dal am persekutuan yang sifat susunan keke-

5luargaannya patrilineal adalah perkawinan dengan •jujur1, 
"kawin eksogami jujur1'.̂

Dalam sistem kekeluargaan patrilineal, pemberian 
jujur (welin) merupakan suatu perbuatan hukum yang menim- 
bulkan akibat hukum. Hal ini berbeda dengan kebiasaan pem- 
berian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perem
puan dalam sistem kekeluargaan parental, yang lebih banyak

7mempunyai arti sebagai hadiah perkawinan.1 Pemberian jujur.

AMesak Jeremias Pello, Beberapa Aspek Hukum Di Nu- 
aa Tenggara Timur. Nusa Indah, Ende, Flores, 1975, h. 8.

5̂Surojo Wignjodipuro, op» cit.. h. 154,
^Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat. cet. If 

Pradnya Paramita, Jakarta, I98I, h. 17.
7'Lihat Surojo Wignjodipuro, op. cit.. h. 158.

3
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oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimaksudkan 
"sebagai lambang.diputuskannya hubungan kekeluargaan si- 
isteri dengan orang-tuanya, nenek-moyangnya, saudara-sau-

o
dara sekandungnya*.*M♦

Bertolak dari suatu peribahasa kuno "lain lubuk la
in ikannya, lain padang lain pula belalangnya", maka per- 
masalahan yang hendak dibahas meliputi:
1, apakah tujuan pemberian welin oleh pihak laki-laki ke

pada pihak perempuan di Adonara sekedar memutuskan hu
bungan wanita tersebut dari keluarganya saja? Ataukah 
ada tujuan yang lain?

2* bagaimana dengan macam dan prosedur pemberian welin 
itu sendiri? Apakah sekedar memberikan sesuatu barang 
saja? Ataukah ada ketentuan tentang macam dan banyaknya 
barang yang akan diberikan dengan suatu prosedur teiv 
tentu?

3* bagaimana pula akibat hukum yang ditimbulkannya, khu- 
susnya terhadap kedudukan wanitanya? Dan bagaimana pu
la dengan kedudukan jandanya?

Demikianlah uraian yang merupakan latar belakang 
permasalahan tulisan ini,

2m Penjelasan Judul

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Adona-

4

8Ibid., h. 154.
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ra adalah sebuah pulau yang terletak di ujung timur pu
lau Plores. Pulau ini termasuk wilayah hukum Kabupaten 
Daerah Tingkat IX Plores Timur dan digolongkan dalam ling- 
kungan hukum adat Timor* Masyarakat di sekitar daerah ini, 
yang terbentang mulai dari daratan Plores Timur, kepulau- 
an Solor (yang terdiri dari pulau Solor, pulau Adonara 
dan pulau Lembata/Lomblen), kecuali kedang di wilayah Ke- 
camatan Omesuri di pulau Lembata, tergabung dalam satu ku- 
kuban hukum adat yang diberi nama kukuben hukum adat ’La^ 
maholot1*

pemberian welin oleh pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan dalam rangka perkawinan adalah sal ah satu aspek 
hukum adat yang hidup dan berkembang di pulau Adonara ini* 
Pengertian welin pada prinsipnya tidak berbeda dengan pe- 
ngertian jujur yang dikenal dalam sistem kekeluargaan pat
rilineal* perbedaannya terletak pada mac am barang yang di- 
berikan dan prosedur pemberiannya* Juga, sedikit banyak 
terdapat perbedaan pada tu^uan pemberian tersebut serta 
akibat yang ditimbulkannya.

3*- Alas an pemilihan Judul

Hukum adat yang hidup dan berkembang di suatu dae
rah mempunyai corak dan sifat tersendiri* Corak dan sifat 
tersendiri ini, banyak dipengaruhi oleh ,!corak hidup dan 
pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan
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masyarakat tempat hukum adat itu berlaku",
Demikian pula halnya hukum adat yang hidup 'dan ber

kembang di Adonara juga menun^ukksn corak dan sifat ter*- 
sendiri, Salah satu aspek hukum adat yang ada di Adonara, 
adalah pemberian welin oleh pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan dalam rangka perkawinan, Aspek hukum ini, mes- 
kipun juga terdapat di daerah-daerah lain, akan tetapi je- 
las mempunyai corak dan sifat tersendiri sesuai dengan ce>- 
ra hidup dan pandangan hidup masyarakat Adonara, Hal-hal 
di atas inilah yang mendorong saya untuk memilih judul ter
sebut dan kemudian membahasnya dalam tulisan' ini,

4* Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk memberi se- 
dikit gambaran tentang salah satu aspek hukum adat yang 
hidup dan berkembang di Adonara, Sebenarnya, feanyak sekali 
aspek hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah ini, 
akan tetapi selama ini belum banyak orang yang berminat 
untuk mempelajarinya, Hal ini mungkin disebabkan karena 
terbatasnya waktu, tenaga dan biaya atau faktor lainnya 
yang menjadi penghambat minat ke arah itu*

Oleh karena itulah, sebagai putra asli daerah ini, 
saya terpanggil dan bermaksud memberi sedikir gambaran t 
tentang Adonara dalam hal-hal tertentu dilihat dari segi 
hukum, Meskipun gambaran yang hendak disumbangkan tersebut 
terbatas pada satu aspek hukum adat saja.
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SeDain dari pada itu,, pembahasan masalah tersebut, 
sengaja diinaksudkan sebagai suatu surobangan pemikiran da
lam rangka pengembangan hukum adat yang ternyata merupa- 
kan unsur inti dari pengembangan hukum nasional kita.

5. Metodologi

Sumber data dalam penulisan ini diperoleh berdasar- 
kan pengamatan langsung dari masalah-masalah. yang timbul 
di daerah Adonara dan hasil wawancara dengan beberapa 
orang tua adat baik yang ada di Adonara maupun yang ter- 
gabung dalam paguyuban masyarakat Adonara dan Lamaholot 
di Surabaya.

Dari hasil pengamatan dan wawancara tersebut dike- 
✓

tahui bahwa sampai detik ini belum pemah ada kasus-kasus 
adat khususnya yang'bertalian dengan pemberian welin yang 
dibawa ke pangadilan. Penyelesaian adat;(melalui tua-tua 
adat) merupakan cara yang sering ditempuh dalam mengatasi 
sengketa-sengketa adat yang timbul dalam kehidupan masya
rakat Adonara. Beberapa kasus yang bertalian dengan perma- 
salahan yang telgh disebut di atas, akan dipaparkan dalam 
bab IV dah bab V berdasarkan analisa deskriftif dengan 
sudut tinjauan yuridis.

Untuk menghindari kekaburan yang mungkin timbul da
lam pembahasan masalah tersebut, maka p embalms an akan di- 
batasi pada hukum adat yang hidup dan berkembang di Adona-
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8
ra. Dengan demikian pembahasan ini tidak meliputi seluruh 
daerah yang tergabung dalam kukuban hukum adat Lamaholot. 
Namun, pembahasan tersebut eudah tentu tidak menutup ke- 
mungkinan untuk membandingkannya dengan hukum adat dari 
daerah-daerah lain yang erat kaitannya dengan permasalah- 
an tersebut* Khususnya, hukum adat yang bersistem kekelu-

Sistematika skripsi ini dimulai dengan bab penda- 
huluan yang merupakan garis besar tulisan ini# Dimulai 
dengan memaparkan apa latar belakang yang mendorong saya 
untuk menulis skripsi ini; penjelasan singkat tentang 
judul yang saya pilih; dan alasan mengapa aaya memilih 
judul tersebut, untuk kemudian tiba pada apa yang menja- 
di tujuan sebenarnya penulisan ini serta sistematika pe
nulisan ini akan menutup bab ini.

Pembidangan masalah yang dibahas dalam tulisan 
ini diatur dalam bab II, bab III, bab IV dan bab V. Da
lam bab II, akan diuraikan sedikit'tentang sistem kekelu
argaan patrilineal di Adonaea, Bagaimana kedudukan an ale 
terhadap orang tuanya dan kelunrganya. Uraian tentang 
sistem kekeluargaan ini saya anggap penting dan sengaja 
saya tempatkan pada bab II mengingat dalam sistem kekelu
argaan inilah kita ternukan suatu perbuatan hukum yang di-

6. Pertanggungjawaban Sistematika

argaan patrilineal#
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sebut pemberian welin/jujur yang menimbulkan akibat hu
kum.

Dalam bab III, akan dibahas tentang pemberian we
lin dalam rangka perkawinan di Adonara, 6.pa pengertian 
welin itu; apa tujuan pemberian welin itu sendiri dan ba~ 
gaimana macam dan prosedur/tata cara pemberian welin ter
sebut. Dengan demikian akan diketahui makna sebenarnya 
dari pemberian welin di Adonara.

Setelah memahami makna sebenarnya dari perbuatan 
hukum pemberian welin, maka dalam bab IV akan diuraikan 
tentang akibat' hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan hu
kum tersebut. Dalam sub bab IV butir 1, pembahasan ditin- 
jau dari segi hubungan kekeluargaan. Apakah dengan pembe
rian welin tersebut mengakibatkan hapusnya segala hak per- 
empuan dari keluarga asalnya? Dan bagaimana pula dengan 
kewajiban perempuan tersebut kepada keluarga asalnya? Se- 
lanjutnya, pembahasan ditinjau dari segi harta perkawinan. 
Apakah terdapat kebulatan harta perkawinan akibat pembe- 
rian welin tersebut? Bagaimana pula kedudukan seorang is- 
tri maupun seorang janda terhadap harta dalam perkawinan 
maupun harta warisan.

Suatu akibat yang timbul seringkali juga membawa 
masalah. Oleh karena itu dalam bab V, akan dibahas pula 
masalah pemberian welin sehubungan dengan kedudukan janda 
setelsh putusnya perkawinan. Pemberian welin dapat dila-
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kukan secara kontan maupun tidak kontan. Tetapi tidak ja*- 
rang pula bahwa pihak laki-laki sama aekali belum memba- 
yar welin, bahkan sering sarapai salah satu ada yang me- 
ninggal. Hal ini mempengaruhi kedudukan janda dikemudian 
hari setelah putusnya perkawinan. Dalam sub bab V butir
1, masalah yang dibahas adalah mengenai kedudukan janda 
karena kematian. Sedang dalam sub'bab V butir 2, akan di
bahas mengenai kedudukan janda karena perceraian. Jika 
perceraian itu karena kesalahan istri, apakah pihak kelu- 
arga istri diwajibkan mengembalikan welin yang telah di- 
berikan? Jika welin itu diberikan tidak secara kontan, 
apakah pihak keluarga istri mempunyai hak untuk: menagih 
sisanya? Demikian juga apabila welin tersebut belum per- 
nah dibayar sama sekali. Hal ini akan dijelasksn dalam 
sub bab V butir 2 huruf a. Dalam sub bab V butir 2 huruf 
b akan dibahas pula bagaimana jika perceraian itu karena 
kesalahan suami.

Akhimya, pada bab terakhir skripsi ini berupa ke- 
simpulan tulisan ini dan beberapa saran sekedar sebagai 
sumbangan pemikirah dalam usaha pembinaan dan pengembang- 
an hukum adat pada umumnya dan hukum adat di Adonara khu
susnya*

10
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BAB II

TINJAUAN MENGENAI SISTEM 
KEKEUJARGAAN DI ADONARA

1. Sistem Kekeluargaan patrilineal

Dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, ter
dapat tiga macam sistem kekeluargaan yaitu sistem kekelu
argaan menurut garis bapak (patrilineal); sistem kekeluar
gaan menurut garis ibu (matrilineal); dan sistem kekeluar
gaan menurut garis bapak-ibu (parental). Di samping itut 
di beberapa daerah tertentu (Rejang dan Lampung), dikenal 
juga sistem kekeluargaan yang dasamya tergantung dari 
bentuk perkawinan yang dilangsungkan yaitu pada suatu sa- 
at menurut garis bapak dan pada saat lain menurut garis 
ibu secara bergantian (altemerend).

Sistem-sistem kekeluargaan tersebut di atas yang
r

dibentuk berdasarkan pertalian darah/keturunan (genealo- 
gis) adalah faktor yang sangat penting dalam menangani ma- 
salah-masalah yang rouncul dalam kehidupan masyarakat, khu- 
susnya dalam:
1. masalah perkawinan yaitu untuk mengetahui apakah masih 

ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan un- 
tuk menjadi suami-istri;

2. masalah waris, hubungan kekeluargaan adalah dasar pem- 
bagian harta peninggelaru

11
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Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas mengenai bagaimana cara penanganan dan penyelesaian 
masalah-masalah tersebut yang timbul dalam kehidupan ma- 
syarakat adat di suatu daerah tertentu,, raau tidak mau ha- 
rua ditinjau terlebih dahulu sistem kekeluargaan yang ber- 
laku di daerah tersebut.

Sebagairaana diketahui, pemberian welin atau jujur 
adalah salah satu- syarat dari keseluruhan proses perka- 
winan raenurut hukum adat dalam masyarakat yang bersistem 
kekeluargaan patrilineal.. Dengan kata lain, perbuatan hu
kum pemberian welin atau jujur ini dilakukan dalam rangka 
perkawinan,. sedang perkawinan itu sendiri erat kaitannya 
dengan sistem kekeluargaan yang dikenal dalam kehidupan 
masyarakat adat setempat. Dengan demikian dapat dikatakan 
"bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat 
difahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluar-

qgaan yang bersangkutan".? Oleh karena itu„ dalam pembahas
an masalah pemberian welin oleh pihak laki-laki kepada pi
hak perempuan dalam rangka perkawinan di Adonara, harus 
pula dibarengi dengan peninjauan tentang sistem kekeluar
gaan dari daerah tersebut.

Dalam bab terdahulu, telah dijelaskan bahwa daerah 
Adonara termasuk dalam lingkungan hukum adat Timor. Di da-

q̂Surojo Wignjodipuro, op.. cit.. h., 153.
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erah ini terdapat beberapa lewotanah dengan batas-batas 

wilayah yang tegas yang merupakan kesatuan teropat tinggal 

dari beberapa suku. Masyarakat suku yang merupakan golong- 

an-golongan masyarakat yang hidup dalam suatu lewotanah, 

masing-masing merasa saling terikat oleh adanya seorang 

"nenebele" bersama,, seorang laki-laki yang menjadi lelu- 

hur mereka.

Untuk memperjelas hal ini, saya akan mengambil con- 
toh sebuah lewotanah Lamahala di Kecamatan Adonara Timur,

yang merupakan salah satu lewotanah tertua di Adonara,

Masyarakat yang hidup dalam lewotanah Lamahala ini terdi- 
ri dari beberapa suku,. antara lain:- 1* suku Selolong;

2. suku Atapukang; 3« suku Malakalu; 4* suku Atamua; 5-. 
suku Bungalolong; dan 6. suku Wadang.

Ifiasing-masing suku memiliki seorang nenebele la- 
ki-laki yang merupakan leluhur mereka,, yang sekaligus na-

ma "nenebele" tersebut digunakan sebagai nama keluarga un

tuk membedakan mereka dari suku lainnya. Misalnyar suku 

Selolong dengan nenebelenya Sangadji; suku Atapukang de

ngan nenebelenya Atapukang; suku Malakalu dengan neiiebele- 
nya Boli Mal'akalu; suku Atamua dengan nenebelenya Pattipi- 
to; suku Bungalolong dengan nenebelenya Bunga; suku Wadang
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dengan nenebelenya pattiradja, demikian juga dengan yang 
lainnya,^

Dari uraian di atas,. dapat diketahni bahwa asas pe- 
narikan garis keturunan masyarakat Lamahala khususnya dan 
Adonara umumnya adalah melalui garis laki-laki semata-ma-
ta, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Adonara me-

i

rupakan masyarakat yang patrilineal*

Gambaran sistem kekeluargaan demikian inif. didu- 
kung pula oleh beberapa faktor lain yaitu adanya keharus- 
an kawin keluar (exogami) dari sukunya sendiri dengan pem
berian welin sebagai salah satu syarat utama. Selain itu,

%di daerah ini hanya anak laki-laki (amalake) yang mempu- 
nyai hak waris atas harta kekayaan orang tuanya, sedang- 
kan anak perempuan (inawae) sama sekali tidak mempunyai 
hak waris; mereka hanya punya hak menikmati (vruchtgeb- 
ruik) harta kekayaan orang tuanya,. selama mereka belum 
kawin.

2. Kedudukan Anak Terhadap Orang Tuanya

Menurut hukum adat, anak yang lahir dalam perka
winan yang 8 ah an tar a seorang pria dan georang wanita,

14

tfawancara dengan H* Umar Sangadji, salah seorang 
tua adat dan bekas Koordinator Desa (Koordes) Lamahale, 
di Surabaya tanggal 10 Januari 1982*
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beribukan wanita yang melahirkannya dan berbapakan pria 
yang menjadi suaxni wanita dimaksud. Tidak menjadi soal, 
apakah seorang wanita telah hamil Xebih dahulu sebelum 
perkawinan dilangsungkan , namun anak yang dilahirkan 
tetap merupakan anak sah bagi kedua suami-istri itu.^

Gambaran demikian ini diketemukan juga daaLam kehi- 
dupan masyarakat adat di Adonara. Bahkan seorang anak yang 
lahir setelah perkawinan putus karena perceraian, tetap 
beribukan wanita yang melahirkannya dan berbapakan laki- 
laki bekas suami ibunya* Dalam hal demikian, meskipun 
anak itu berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi 
bapaknya (bekas suami ibunya) tetap bertanggung jawab atas 
biaya keperluan anak itu. Biaya-biaya tersebut meliputi 
biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya perkawinan 
termasuk penyediaan welin bilamana ia hendak kawin.

Yang menjadi masalah adalah bagaimanakah status 
anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan bagaimana pu
la dengan anak angkat dan anak piara?

Menurut hukum adat Adonara , anak yang lahir di lu
ar perkawinan dinamakan anak jinah, yaitu anak yang lahir 
karena hubungan seksual tanpa melakukan perkawinan yang 
sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 
dimana si laki-laki tersebut kemudian tidak mau atau ti

15

llXiihat Surojo Wignjodipuro, op. cit., h. 133,
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dak dapat mengawini perempuan yang teljah dihamili itu#
Hal tersebut disebabkan baik oleh. adanya perbedaan ting- 
kat status sosial, misalnya satu dari golongan "ata kabe- 
len" (bangsawan) sedang yang lain berasal dari golongan 
,!ari ana" dan "krunang" (budak), maupun karena adanya la- 
rangan perkawinan di antara mereka karena berasal dari 
satu suku yang sama atau keluarga dekat.

Dalam pandangan masyarakat Adonara,, meskipun la
ki-laki itu tidak mau atau tidak dapat mengawini perempu- 
an yang telah dihamili itu, ia tetap akan dimintai per- 
tanggungjawabannya terhadap kehorroatan perempuan tersebut 
dan nasib anak yang akan dilahdrkan.. Dalam arti bahwa la
ki-laki tersebut, di satu pihak diharuskan memberikan se- 
suatu barang berharga guna menutupi rasa malu yang diaeri- 
ta oleh pihak perempuan,. Laziranya berupa satu batang bala 
(meskipun tidak terjadi perkawinan)# Di lain pihak, ia ju
ga bertanggung jawab atas kehidupan anak yang dilahirkan 
itu dikemudian hari.

Yang menjadi masalah adalah bagaimanakah menentu- 
kan bahwa orang tersebutlah yang bertanggung jawab?. Lebih- 
lebih j&ka diketahui bahwa bukan orang itu saja yang mela- 
kukan hubungan seksual dengan perempuan itu.

Dalam pandangan masyarakat Adonara, meskipun dike
tahui bahwa bukan hanya seorang laki-laki saja yang me- 
nyebabkan kehamilan perempuan itu, akan tetapi laki-laki

16
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yang terakhir berhubungan dengan perempuan tersebutlah
yang selalu akan dimintai pertanggungjawaban akan nasib
perempuan tersebut. Dikawinkan atau tidaknya perempuan
tersebut tidak menjadi masalah, yang penting adanya tin-
dakan untuk menutupi rasa malu yang diderita oleh pihak
perempuan dan lebih-lebih adanya perhatian terhadap kehi-

12dupan anak yang dilahirkan kemudian.
Mengenai anak angkat dan anak piara, pada dasamya 

tidak banyak berbeda. Keduanya, bukan merupakan keturun- 
an langsung. Perbedaan yang menonjol antara kedua macam 
anak tersebut terletak pada hak-hak yang diperoleh mere
ka, Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan latar be- 
lakang dan tujuan dalam ha}, pengangkatan dan pemelihara
an anak tersebut*

Pengangkatan anak dilaljukan sehubungan dengan ada
nya keinginan mampunyai anak dari suami-istri yang tidak 
merapunyai anak, Hal ini biasanya dilakukan setelah kedua 
orang tua sngkat tersebut menginjak usia lanjut dan sudah 
tidak mungkin lagi mempunyai anak kandung. Tujuan peng
angkatan anak ini pertama-tama dikamsudkan agar kelak anak 
yang diangkat tersebut dapay memelihara kedua orang tua
angkatnya. Juga dikamsudkan agar anak tersebut dapat me- 
lanjutkan tugas-tugas orang tua angkatnya dikemudian hari*

12
ffawancara dengan Marcoes Mado, anggota masyara— 

kat Adonara di Suarabaya tanggal 8 Mei 1982.
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Jika orang tua yang mengangkat anak tersebut adalah orang 
yang digolongkan "ama weruing" (bapak tertua) dalam suatu 
suku atau suatu keluarga, maka anak yang diangkat terse
but juga akan merapunyai kedudukan sama dengan "ama weru
ing" dengan sebutan "na nette ama weruing" (raewakili ba
pak tertua). Kedudukan yang demikian ini sangat dihormati 
dalam rapat-rapat adat, pesta-pesta dan lebih-lebih urus- 
an yang menyangkut keluarga dekat.

Seorang anak angkat diperlakukan sebagai anak kan- 
dung oleh orang tua angkatnya. Dengan demikian anak ang
kat tersebut mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak 
yang dimiliki seorang anak kandung. Namun, hubungan anta- 
ra anak angkat tersebut dengan orang tua aslinya sama se- 
kali tidak putus. Oleh karena itu, biasanya anak yang 
akan diangkat terbatas dalam lingkungan keluarga terdekat 
saja.

Sedangkan pemeliharaan anak (piara anak) dilakukan 
karena adanya rasa belas kasihan terhadap nasib anak ter
sebut. Biasanya orang yang memelihara anak adalah terma- 
suk golongan mampu atau kaya yang mungkin saja sudah mem
punyai banyak anak. Tindakan memelihara seorang anak di
maksudkan untuk mengangkat anak tersebut dari lembah ke- 
sengsaraan. Pada umumnya yang dipelihara adalah anak-anak 
yang telah menjadi yatim piatu. Dari keluarga mana anak 
itu bferasal tidaklah dipersoalkan. Anak piara ini sama se-

18

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA PEMBERIAN WELIN OLEH PIHAK LAKI-LAKI 
KEPADA PIHAK PEREMPUAN DALAM RANGKA PERKAWINAN 
BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI ADONARA 
 

Z.A. SANGADJI



kali tidak dianggap sebagai anak kandung. Dengan demikian 
hak-hak yang diperolehnya juga terbatas pada belas kasilfc- 
an orang tua yang memeliharanya saja.

Sehubungan dengan pokok pembicaraan ini maka di 
Adonara kedudukan anak laki-laki (araalake) dan anak per- 
ampuan (inawae) terhadap orang Jtuanya terdapat perbedaan- 
perbedaan yang prinsipil, yaitu sebagai konsekwensi dari 
adanya penarikan keturunan raelalui garis laki-laki (pat
rilineal).

Seorang anak laki-laki (araalake) raempunyai hak pe- 
nuh dalam penggunaan naraa keluarga (nama nenebele) dan 
keturunannya adalah juga keturunan keluarga orang tuanya. 
Seorang anak laki-laki, terlebih-lebih anak sulung (ana 
weruing) berhak menikmati harta kekayaan orang tuanya se- 
kaligus sebagai ahli waris atas kekayaan tersebut.

Sebaliknya, seorang anak perempuan (inawae) mes- 
kipun juga berhak menggunakan ' nama keluarga orang tuanya, 
narmm penggunaan nama keluarga tersebut terbatas selama 
ia belum kawin. Setelah kawin ia akan menggunakan naraa ke
luarga dari suaminya. Keturunannya adalah keturunan kelu
arga suaminya. Di samping itu seorang anak perempuan sa- 
ma sekali tidak merapunyai hak mewaris. Ia hanya mempunyai 
hak menikmati harta kekayaan orang tuanya selama ia belum 
kawin.

Di atas telah dijelaskan bajwa penggunaan nama ke-
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luarga (nenebele) bagi seorang perempuan terbatas selama
ia belum kawin. Untuk mengetahui seorang istri itu bera-

/
sal dari suku mana, hal ini akan dijelaskan lebih lanjut 
dalam sub bab berikutnya.

3. Kedudukan Anak Terhadap Keluarganya

Prinsip penarikan keturunan melalui garis bapak 
(patrilineal), membawa akibat bahwa keluarga dari pihak 
ibu mempunyai arti yang lain bagi anak dari pada keluarga 
dari pihak bapak. Ini berarti bahwa si anak adalah meru
pakan orang luar bagi keluarga pihak ibunya, tetapi meru
pakan anggota keluarga bapaknya. Dengan kata lain bahwa 
seorang anak adalah keturunan keluarga ibunya dan bukan 
keturunan keluarga ibunya.

Kasyarakat Adonara yang merupakan masyarakat uni
lateral dengan sistem kekeluargaan patrilineal, titik pu- 
eat perhatian selalu tertuju peda laki-laki. Laki-laki- 
lah yang berwenang mengambil keputusan-keputusan baik da
lam urusan keluarga maupun dalam urusan suku secara kese** 
luruhan. Baik yang menyangkut masalah perkawinan (pembi* 
caraan tentang peminangan, welin dan lain-lain) maupun 
dalam urusan pewarisan harta peninggalan seseorang (sia- 
pa yang berhak mewaris dan bagaimana cara pembagiannya) 
adalah urusan-urusan yang ditangani laki-laki. Bahkan 
penggolongan seseorang ke dalam suatu suku juga selalu

20
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dilihat dari garis laki-laki., Misalnya, siapa ama (bapak) 
anak Itu dan dari suku mana* Hal terakhir ini terlepas da
ri apakah anak tersebut merupakan keturunan sah atau? ti'- 
dak dari l'aki-laki yang menurunkannya,. namun anak itu te
tap akan selalu. merupakan keluarga dari suku laki-laki 
tersebut.. Tanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan 
anak luar kawin bukan sajia dibebankan kepada laki-laki 
yang diketahui jelas penyebab kelahiran anak tersebut sâ - 
ja,, tetapi juga kepada keluarga laki-laki tersebut secara 
keseluruhan (lihat juga h. 17)*

Dalam kehidupan masyarakat Adonara, seorang laki- 
laki khususnya dan keluarganya pada umumnya, jarang yang 
tidak mau mengakui anak yang lahir karena perbuatannya. 
Meskipun laki-laki tuersebut tidak mau mengawini atau ti-

4dak mengakui perempuan yang telah dihamili itu; sebagai is- 
trinya, akan tetapi anak yang dilahirkan perempuan terse
but tetap diakui dan menjadi tanggung jawabnya. Sehingga 
anak tersebut juga berhak menggunakan nama keluarga (ne
nebele) dari laki-laki tersebut.

Dalam hal seorang anak yang lahir tanpa diketahui 
jelas laki-laki penyebab kelahirannya raaka soal tanggung 
jawab atas perkembangan kehidupan anak tersebut sepenuh- 
nya ada di tangan perempuan yang melahirkannya.. Akibatnya 
kadangkala perempuan tersebut diusir dari lingkungan ke
luarganya; akan tetapi hal tersebut dewasa ini jarang se-
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kali terjadi. Jika anak yang dilahirkan perempuan itu se- 
orang parempuan (inawae) maka yang bertindak sebagai wali 
dalam perkawinan kelak adalah saudara laki-laki dari ibu
nya.

Dari uraian terdahulu, telah dijelaskan bahwa le
wotanah Lamahala Adonara terdiri dari beberapa suku anta- 
ra lain: 1. suku Selolong; 2. suku Atapukang; 3. suku Ma- 
lakalu; 4. suku Atamua; 5. suku Bungalolong; 6. suku Wa- 
dang. Masyarakat ketiga suku yang tersebut lebih dahulu, 
yaitu suku Selolong, suku Atapukang dan suku Malakalu 
yang disebut "bela suku tello kae" (tiga suku terbesar) 
merupakan suku-suku pendiri lewotanah Lamahala Adonara, 
yang dengan dasar kesepakatan cikal bakal masing-masing
suku pada waktu pendirian lewotanah Lamaha Adonara, keti-

11ga suku tersebut merupakan saudara satu sama lam. J

Dengan demikian, seorang anak dari suku Selolong 
adalah keluarga dari suku Atapukang dan suku Malakalu, 
begitu pula sebaliknya. Hal ini berarti bahwa anak terse
but secara genealogis adalah ketrmman dari orang-orang 
sesukunya dan secara hukum (adat merupakan keluarga dari 
dua suku yang lain tersebut. Konsekwensinya, terdapat la- 
rangan kawin an tar a laki-laki maupun perempuan dalam ling-

13,̂Wawancara dengan H.-Umar Sangad^i, salah seorang 
tua adat dan bekas Koordinator Desa (Koordes) Lamahala 
Adonara, di Surabaya tanggal 10 Januari 1982.
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kungan ketiga suku tersebut, Keturunan-keturunan dari ke- 
tiga suku tersebut diharuskan kawin dengan orang dari su
ku lain di luar ketiga suku tersebut di atas.

Bagairaanakah hubungan seorang anak dengan keluarga
ibunya?

Dalam kehidupan masyarakat Adonara pada umumnya 
dan bagi orang-orang di Lamahala khususnya keluarga-kelu- 
arga dekat mengetahui asal suku (lewotanah) perempuan- 
perempuan yang menjadi "winangnya" (istri saudaranya), 
"emanya" (istri bapak dan saudara bapaknya), "memenya" 
(istri kakek/ayah bapaknya). Hal ini disebabkan karena se- 
jak kecil seorang anak telah diberitahukan tentang suku- 
suku (lewotanah) asal dari winangnya, emanya dan memenya. 
Pengetahuan tentang hal ini kemudian nampak dalam bentuk 
tata krama pergaulan sehari-hari.

Seorang anak dari suku A yang mengetahui "winang
nya”, "emanya1' dan "memenya" berasal dari suku C, akan 
meraanggil orang-orang dari suku C dengan suatu sebutan 
khusus. Untuk laki-laki dengan sebutan "nana" atau f,opu- 
lake/bailake" dan untuk perempuan dengan sebutan "reuk" 
atau "kenale". Sebaliknya , orang dari suku C, akan me- 
manggil laki-laki dari suku A dengan sebutan "opu" dan 
untuk permpuan dengan sebutan "wae".

Di atas ttelah dijelaskan bahwa keluarga ibu mempu- 
nyai arti lain bagi sianak dari pada keluarga dari pihak
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bapaknya. Seorang anak adalah keturunan keluarga bapaknya 
tetapi bulan keturunan keluarga ibunya, Dengan demikian, 
terdapat beberapa larangan dan batasan-bataaan dalam me- 
ngadakan hubungan antara seorang anak dengan keluarga ibu
nya, miaalnya larangan dan bataaan melakukan perkawinan 
dengan orang-orang dari keluarga ibunya maupun bataaan 
kewenangannya dalam keluarga ibunya,

Seorang anak laki-laki boleh kawin dengan anak per
empuan dari aardara laki-laki ibunya, tetapi tidak boleh 
kawin dengan orang-orang perempuan dari keluarga ibunya, 
yaitu perempuan-perempuan yang termasuk "ema aring11 (adik- 
nya ibu) dan **ema kakang1' $kakaknya ibu). Sebaliknya, ae- 
orang anak perempuan sama aekali dilarang kawin dengan 
orang laki-laki dari keluarga ibunya. Selain dari pada 
itu, seorang anak tidak berwenang mencampuri urusan dalam 
keluarga ibunya, kecuali ada permintaan dari keluarga 
ibunya sendiri. Juga, seorang anak sama sekali tidak ber- 
hak menggunakan nama keluarga ibunya, apalagi hak untuk 
mewaris atas kekayaan keluarga ibunya. Seorang anak kare
na ja a-jaaanya mungkin saja mendapat hibah berupa suatu 
barang berjarga tertentu, namun penghibaan itu sendiri 
harus mendapat persetujuan ahli waris yang beraangkutan 
dan keluarga penghibah pada umumnya.

Sehubungan dengan pembahasanpmengenai hubungan se
orang anak terhadp keluarganya ini, perlu kiranya dibica-
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rakan sedikit mengenai perkawinan, khususnya yang menyang- 
kut larangan dan anjuran kawin*

Dalam hukum adat Adonara, terdapat larangan perk«u- 
winan endogami, baik endogami keluarga maupun endogami su
ku. Seorang anak dilarang kawin dengan orang dari sukunya 
sendiri dan dengan orang-orang dari suku-suku yang raeru- 
pakan keluarga sendiri herdasarkan kesepakatan bersama 
lasa cikal bakal masing-masing (lihat juga halaman 22).
Hal ini menunjukkan bahwa sistem perfewinan masyarakat 
Adonara adalah sistem exogami. Namun, keharusan kawin 
exogami ini raasih juga disertai larangan kawin timbal ba- 
lik antara dua suku.

Untuk jelasnya, lihat contoh di bawah ini:
a. laki-laki dari suku A kawin dengan perempuan dari su

ku B. Sedang seorang laki-laki dari suku B dilarang 
kawin dengan perempuan dari suku A;

b. laki-laki dari suku B kawin dengan perempuan dari su
ku C* Sedang laki-laki dari suku C dilarang kawin de
ngan perempuan dari suku B;

c. laki-laki dari suku C kawin dengan perempuan dari su
ku A. Sedang laki-laki dari suku A dilarangan kawin 
dengan perempuan dari suku C.

Dari gambaran di atas, dapat diketahui adanya la
rangan kawin timbal balik antara dua suku. Meskipun pada 
akhir-akhir ini larangan tersebut agak mengendor.
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Pada umumnya, masyarakat Adonara mempunyai kecen- 
derungan untuk kawin dengan anak gadis dari saudara laki- 
laki ibunya (perkawinan cross cousin segi satu)*

Dari uraian di atasf dapat diketahui dengan jelas 
hubungan seorang anak dengan keluarga bapaknya maupun ke
luarga ibunya. Bertesarkan hubungan kekeluargaan yang de
mikian inilah maka timbul kecenderuangan kawin exogami 
dengan pemberian welin sebagai syarat utamanya.
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BAB III

PEMBERIAN WELIN 
DAliAM RANGKA PERKAWINAN 3)1 ADONARA

1. Pengertian Welin

Kata welin berasal dari bahasa Lamaholot, suatu 
bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang tergabung da
lam kukuban hukum adat Lamaholot. Sebelura membicarakan ar- 
ti welin lebih lanjut, perlu dibicarakan lebih dahulu be- 
berapa istilah lainnya yang digunakan di beberapa daerah 
yang mempunyai arti yang sama dengan kata welin.

Dalam berbagai kepustakaan hukum adat, seringkali 
dijumpai kata "jujur". Para sarjana hukum adat menggunakan 
istilah ini untuk memberi gambaran mengenai corak perka
winan dalam masyarakat yang bersistem kekeluargaa menurut 
garis bapak (patrilineal). Kata jujur dapat diartikan se- 
bagai sejumlah barang berharga yang diberikan oleh pihak 
keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam 
rangka perkawinan dengan maksud untuk memutuskan hubungan 
perempuan tersebut dari keluarga asanya.

Menurut Ter Haar, istilah jujur Ini digunakan di 
daerah Tapanuli Selatan dan Sumatera Selatan.. Sedangkan 
di beberapa daerah tertentu digunakan istilah lain yang 
maksudnya sama dengan istilah jujur ini. Misalnya istilah
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"beulti. niha" dii Nias Selatan; "unjuk" di Gayo; "boli, un
iting* sinamot, pangoli" di Batak; "patukun luh" di Bali;

14"belie" di Timor; dan lain-lain,
Xstilah belis,, memang telah laziro digunakan di da

erah Timor khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umuranya. 
Namun, ada beberapa daerah tertentu dalam wilayah propinsi 
Nusa Tenggara Timur, diraana istilah belis ini jarang seka- 
li digunakan bahkan terasa asing sekali. Misalnya di dae
rah Adonara dan sekitamya yang termasuk dalam lingkungan 
hokum adat Timor lazimnya menggunakan istilah welin.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Adonara 
menggunakan kata welin untuk dua maksudr 1. yang berhung- 
an dengan transaksi jual beli. Misalnya "welin pira" (be- 
rapa harganya) barang yang ditawarkan:- 2. yang berhubung- 
an dengan perkawinan yaitu untuk mengetahui berapa banyak 
"bala" (gading) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepa
da pihak perempuan. Misalnya "kebarek ne welin bala pira" 
(gadis itu harganya berapa gading).

Dari dua pengertian welin tersebut di atas, jelas- 
lah bahwa penggunaan kata welin baik dalam transaksi ju- 
al beli maupun dalam hubungannya dengan perkawinan, sama- 
sama mengandung arti "harga". Namun, jika dikaji lebih

jLfl^Lihat Ter Haar, B. Bzn, Asas-asas dan Susunan 
Hukum Adat, terjemahan Soebakti Poesponoto, cet.. Ill, 
Pradnya Paramita,, Jakarta, 1976, h. 198.
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mendalara, penggunaan kata welin dalam hubungan dengan per
kawinan mempunyai pengertian yang lebih luhur. Pemberian 
welin oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam 
rangka perkawinan tidaklah dimaksudkan sebagai pembelian 
terhadap diri seorang kebarek (gadis), sebagaimana yang 
dipahami oleh para etnolog Barat, melainkan sebagai ben- 
tuk penghargaan yang buKan saja ditujukan kepada diri ke
barek (gadis) yang bersangkutan saja,, tetapi juga penghar- 
gaan kepada pihak perempuan yang telah rela melepaskan se
orang anggota keluarganya.

Penghargaan yang-demikian ini, diwujudkan dalam 
bentuk pemberian sejumlah barang berharga tertentu oleh 
pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian sejumlah 
barang berharga tertentu (bala/gading) dalam rangka perka
winan inilah yang dinamakan "pemberian welin". Dengan de- 
jaikian, dapat dikatakan bahwa pemberian welin adalah ben
tuk penghargaan atas harga diri seorang kebarek (gadis) 
khususnya dan keluarga kebarek pada umumnya yang telah re- 
lah melepaskan seorang anggota keluarganya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pengertian we
lin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pe
ngertian welin dalam hubungan dengan perkawinan.. Jadi bu- 
kan pengertian welin dalam transaksi jual beli.
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Telah dijelaskan dalam uraian terdahulu,, "bahwa ma
syarakat Adonara adalah masyarakat yang bersistem kekelu
argaan menurut garis bapak (patrilineal)*. Untuk mempertâ - 
hank an sistem kekeluargaan patrilineal ini terdapat suatu 
ketentuan yang mengharuskan seseorang kawin dengan orang 
di luar sukunya sendiri dengan pemberian welin sebagai 
syarat utamanya (kawin eksogami welin).

Adanya keharusan kawin eksogami welin ini, menurut 
Hidayat Z.M. membawa konsekwensi bahwa perkawinan bukan 
saja urusan individu-individu yang bersangkutan, atau ke
luarga inti, tetapi merupakan urusan suku secara keselu- 
ruhan. Khususnya bagi masyarakat biasa (bukan golongan 
bangsawan) perkawinan itu bukan lagi urusan keluarga- 
nya, tetapi urusan sukunya secara keseluruhan.. Kepala 
sukulah yang mengumpulkan dan membayar sendiri bala 
(gading) untuk anggota laki-laki sukunya yang kawin. 
Terkecuali para bangsawan yang dapat mengumpulkan dan mem- 
beli sendiri bala (gading) yang dibutuhkannya. ̂

Pendapat Hidayat Z.M. ini sebenarnya bertolak da- 
ri adanya kenyataan sejarah bahwa sejak dari jam an 
dahulu bahkan sampai saat ini (Mei-Juni 1982) sering 
terjadi perang an tar kampung (lewotanah),. sehingga masing-

30

"jjihat Hidayat Z.M.,, Masyarakat dan Kebudayaan Su- 
ku-suku Bangsa Di Nusa Tenggara Timur, Tarsito. Bandung. 
1976, 166 dan 104.
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masing lewotanah selalu berusaha memperbesar jumlah rak- 
yatnya untuk menghadapi bahaya perang dan sebagainya. Sa
leh satu usaha ialah mengatur perkawinan wdrga sukunya. 
Oleh karena itu, peranan "kakang" (orang' yang dituakan, 
bukan kepala suku,. karena di Adonara tidak dikenal adanya 
kepala suku) sangatlah besar.

Dewasa ini c.ampur tangan "kakang" dalam perkawinan
sudah sangat menipis*. Khususnya dalam hal mengumpul-

i
kan dan merabayar bala (gading) anggota laki-laki su- 
kunya yang kawin. Kebanyakan rakyat, tidak terbatas 
pada para bangsawan saja, telah sang gup mengumpulkan 
dan membayar bala (gading) yang dibutuhkan. Hal ini 
terbukti dengan adanya persaingan untuk mengumpulkan 
dan memiliki bala (gading) sebanyak mungkin baik melalui 
pembelian maupun melalui hasil perkawinan anak kebarek- 
nya.

Tindakan mengumpulkan dan memiliki bala (gading) 
sebanyak mungkin selain untuk persiapan perkawinan anak

laki-laki juga diraaksudkan untuk mempertinggi status so-

sialnya dalam pandangan masyarakat. Hal ini disebabkan 
adanya anggapan bahwa semakin banyak bala (gading) yang

dikumpulkan baik dengan jalan membeli maupun melalui ha
sil perkawinan anak kebareknya akan mempertinggi status 
sosialnya dalam masyarakat. MeBkipun orang tersebut bukan
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dari golongan bangsawan.^
Dengan demikian, bilama seorang kebarek (gadis) 

hendak kawin raaka orang tua si kebareklah y.ang merasa le- 
bill berkepentingan khususnya dalam penerimaan welin* Kare— 
na orang tua kebareklah yang lebih merasakar ,akan kehi- 
langan seorang anggota keluarganya yang akan masuk dan 
menjadi anggota keluarga dari bakal suaminya.

Sehutoungan dengan hal deraikian maka diadakanlah 
perkawinan dengan keharusan racmberikan welin oleh pihak 
laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputus- 
kannya hubungan kekeluargaan si istri dengan keluarga asal
nya. Sekaligus, sebagai pengganti adanya kehilangan yang 
dirasakan oleh pihak perempuan.

Bertolak dari pengertian welin sebagai suatu peng
hargaan maka pemberian welin oleh pihak laki-laki kepada 
pihak perempuan dalam rangka perkawinan di Adonara juga 
dimaksudkanr
1. sebagai suatu penghargaan terhadap pribadi perempuan. 

Welin sebagai lambang penghargaan nilai perempuan yang 
raahal sehingga harus dihormati. Sebab menurut tua adat, 
seekor binatang saja punya harga apalagi seorang raanu- 
sia;
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2f dengan penghargaan tersebut maka seorang laki-laki ti
dak akan mempermainkan, menyia-nyiakan atau menyiksa 
seorang perempuan bahkan aebaliknya menghormati marta- 
bat perempuan tersebut;

3* keluarga perempuan akan merasa dihormati sehingga keru- 
gian yang selama ini (memelihara, raendidik dan merabe- 
sarkan) akan terbayar dan ter jawab melalui pembayaran 
welin tersebut.

Keharusan memberikan welin oleh pihak laki-laki ke
pada pihak perempuan dalam rangka perkawinan di Adonara 
jika ditinjau dari sudut si penerima welin (pihak perem
puan) dapat diketahui adanya suatu raaksud tersembunyi yai- 
tu keinginan untuk mengumpulkan bala (gading) sebanyak 
mungkin. Hal ini disebabkan selain untuk perslapen perka
winan anak laki-lakinya,, juga untuk meroenuhi suatu anggap- 
an bahwa semakin banyak seseorang itu mengumpulkan den me- 
miliki bala (gading) semakin tinggilah status sosialnya 
dalam pandangan masyarakat.

Dengan demikian, tanpa mengurangi makna pengharga— 
an dari suatu tindakan pemberian welin, perkawinan dengan 
pemberian welin sudah barang tentu tidak sepenuhnya mem- 
bawa akibat yang baik. Beberapa pengaruh negatip yang di- 
rasakan dalam kehidupan masyarakat, an tar a lain ialah:
a. orang yang tidak mampu tidak dapat kawin dalam ling- 

kungan hukum adat tersebut;
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b. banyak terdapat kebarek tua (perawan tua) sebagai aki
bat pengaruh adat ini;

c... seakan-akan terjadi transaksi jual beli kebarek;
d* orang lebi-h raengharapkan kekayaan kalau memiliki banyak 

anak kebarek.
Demikianlah sedikit gambaran mengenai tujuan perr.be- 

rian welin di Adonara.

3. Mac.am-macjam dan Tata Cara pemberian Welin

Pemberian welin adalah sal ah satu mac-am pemberian
sesuatu dalam perkawinan yaitu pemberian* yang dilakukan
oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka
perkawinan. Di Adonara, di samping pemberian welin dike-
nal juga beberapa madam pemberian perkawinan lainnya, se-
perti: pemberian "ina uma" (bagiannya ibu); peni'ctriin "u-
maopulake" (bagiannya seorang saudara laki-laki dari ibu
kebarek); dan pemberian yang disebut "antar sirih-pinang".

"Ina uma" (bagiannya ibu) biasanya dalam bentuk se-
jumlah uang sebagai pengganti air susu ibu. Besar kecilnya
"ina uma" ini ditentukan oleh pihak perempuan* "Uma opula- 

\

ke" (bagiannya seorang saudara laki-laki dari ibu kebarek) 
pada zaman dahulu. lazim dalam bentuk seekor kambing dengan 
ukuran-ukuran tertentu (yang diperhatikan adalah tanduknya). 
Pada saat ini, hanya orang-orang pedalaman Adonara saja 
yang raasih merapertahankan kebiasaan tersebut, sedangkan
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bagi orang-orang yang menetap di pesisir pantaii (Lamaha- 
la„ Waiwerang,, Waiburak dan Terong) kebiasaan "umaopula*- 
keM dalam bentuk seekor kambing- ini telah mengalami peru- 
bahan. Sebagai gantinya ialah berupa tape recorder,, me- 
sin 3ahit,,.relevisi atau macam-macam barang berharga la- 
innya* 11 An tar sirih-pinang" adalah suatu macam pemberian 
dalam perkawinan yang dapat dikatakan sebagai pemberian 
untuk biaya keperluan pesta perkawinan.. Lazimnya berupa
1. uang; 2* beras dan jagung; 3* hewan (sapi, kambing, 
ayam, domba dan babi); 5.. kayu bakar.

Berbeda dengan ketiga macam pemberian dalam perka— 
winan yang telah, disebut di atas,, welin selalu dalam ben
tuk benda yang telah ditentukan menurut hukum adat secara 
turun-temurun yaitu apa yang disebut "bale" (gading ga- 
jah).,. Di antara para bangsawan,. maaam welin ini sering- 
kall ditambah dengan "lodang” (emas perak) sehingga bia
sanya disebut dengan istilah Mbala lodang",^ Yang dimak- 
sud dengan "lodang" di sini„ bukanlah sembarang emas dan 
perak melainkan barang-barang emas dan perak yang merupa
kan pusaka peninggalan nenebele yang dianggap sebagai 
benda keramat (gerar’ang) bukan buatan raanusia.1^

17Ibid.
18•Wawancara dengan Paulus Bolly Tedez, tua adat Ka- 

eyarakat Adonara di Surabaya, pada tanggal 9 Mei 1982.
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Banyak sedikitnya bala yang diberikan tergantung 
dari tingkat social orang yang beraangkutan (baca keba
rek)*. Susunan masyarakat Adonara terdiri dari beberapa 
lapisan:
1* liapisan pertama adalah para bangsawan yang disebut

»
"ata kabelen";

2. lapisan kedua terdiri dari masyarakat biasa yang dise
but "ata ribu";

3* lapisan ketiga terdiri dari para budak yaitu para "ari 
ana" yang berasal dari taw an an kalah perang dan para 
"krunang" yang berasal dari keturunan para pelayan da
lam (raja) dan pelayan para bangsawan.

Meskipun dewasa ini, lapisan-lapisan tersebut ham- 
pir tidak kelihatan lagi, akan tetapi dalam hal-hal ter
tentu terut am a dalam penentuan banyak sedikitnya welin 
dalam perkawinan, lapisan-lapisan tersebut sering menja*- 
di bahan pertimbangan.

Menurut Hidayat bagi golongan bangsawan be-

saraya welin yang diminta menaapai 7 sampai 10 batang ba-

la (gading). Bala tersebut panjangnya satu meter dan le- 
bar lubang pangkalnya 12 cm. Bagi bangsawan golongan me-

nengah banyaknya 5 batang bala, sedangkan bangsawan ren-

dah cukup dengan 3 batang bala saja. Bagi golongan rak- 
yat biasa hanya satu batang bala, sedangkan bagi golongan
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budak sebatang bala yang berukuran kecil.'
Menurut hemat saya, dewasa ini banyak sedikitnya 

bala yang diberikan dalam suatu perkawinan tergantung pa
da permintaan pihak perempuan dan penawaran dari pihak la 
laki-laki. Penentuan jumlah, ukuran dan saat penyerahan 
welin dibicarakan dalam suatu perterauan adat an tar a pi
hak perempuan dan pihak laki-laki. Kesepakatan mengenai 
jumlah dan ukuran bala, selanjutnya tidak dapat diubah 
lagi oleh kedua belah pihak.

Macam-macam Pola Perkawinan

Dalam rangka membicarakan pelaksanaan pemberian we
lin di Adonara perlu kiranya diketahui lebih dahulu ma
cam pola perkawinan yang dikenal di daerah ini, Beberapa 
macam pola perkawinan yang dikenal di daerah dapat dise- 
butkan antara lain:
a. perkawinan "dahang*1; dalam pola perkawinan ini welin 

dibayar kontan lebih dahulu, baru kemudian perkawinan 
di 1 ang sungkan;

b. perkawinan "lela"; dalam pola perkawinan ini, perk&- 
winan dilangsungkan terlebih dahulu baru kemudian we
lin dibayar; perkawinan ini sering dilakukan di ling- 
kungan kerabat sendiri seperri dalam bentuk perkawin
an cross cousin segi satu;

Lihat Hidayat Z.M., oy. cit#1 h. 126 dan 127.
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perkawinan "benang"; suatu pola perkafcinan dengan me- 
nawarkan terlebih dahulu anak kebareknya ke tempat ja- 
uh di luar lewotanahnya (bahkan sering keluar dari da
erah Adonara ke daerah Lamaholot lainnya) dengan mak- 
sud raendapatkan welin; lazimnya,. kebarek tersebut di
taw ark an langsung kepada saudagar-saudagar kaya untuk 
dijadikan istri kedua atau yang kesekian; 
perkawinan "bukang"; semacam pola perkawinan levirat 
dimana seseorang perempuan yang ditinggal raati atau 
suaminya telah lama tidak pulang dan tidak ada khabar 
berita, dikawinkan lagi dengan saudara laki-laki dari 
suaminya, dengan tidak ada pemberian welin; dalam hal 
ini laki-laki lain juga bisa mengawini perempuan ter
sebut tetapi harus membayar welin kepada keluarga be
kas (almarhum) suaminya;
perkawinan "wua gelu malu” atau "gelu bine"; suatu po
la perkawinan asymraetrisch connubium di antara tiga 
suku; sebagai contoh: suku A memberikan seorang keba
rek kepada suku B, suku B memberikan seorang kebarek 
kepada suku C, sedangkan suku C sendiri memberikan se
orang kebareknya kepada suku A; saling memberikan se
orang kebarek dan menerima seorang kamamung (jejaka) 
di antara ketiga suku tersebut, lazimnya disebut "wua 
gelu malu" atau "gelu bine" (bertukar saudara perempu- 
an)# sehingga welin yang diberikan oleh masing-masing
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pihak, inasih itu-itu saja, bahkan Jianya di mulut saja.
Dari beberapa macam pola perkawinan tersebut di

atas dapat diketahui, bahwa pelaksanaan pemberian welin
di Adonara dapat dilakukan dengan beberapa cara:
1. pemberian welin yang dilakukan secara kontan yaitu di- 

serahkan sebelum atau pada saat perkawinan dilaksana- 
kan dan disaksikan oleh orang banyak;

2. pemberian welin yang dilakukan secara ifcidak/, kontan 
yaitu secara angsuran, khususnya jumlah welin yang le
bih dari satu batang bala; angsuran dengan suatu ba~ 
tas waktu tertentu atau tidak dengan batas waktu ter- 
tentu sarapai ada kemampuan dari pihak laki-laki (se- 
ringkali sampai berkelanjutan ke anak cucu);

3. pemberian welin yang ditangguhkan pelaksanaannya sete- 
lah ada kemampuan dari pihak laki-laki;

4. pemberian welin dengan sistem bertukar saudara perem
puan (gelu bine); welin yang diberikan oleh masing-ma^ 
sing pihak masih itu itu saja bahkan hanya di mulut 
saja;

5. juga dapat dilakukan dengan apa yang lazim disebut "pa- 
na rerrong balik remma" (keluar ei&ng malam kembali); 
yang terakhir ini, masyarakat mengetahui jumlah bala 
yang diberikan adalah tiga batang, tetapi sebatang a-
tau dua batang dikembalikan lagi setelah malam hari, 
atau bahkan semuanya dikembalikan* Pemberian welin se-
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perti ini sekedar mengelabuhi masyarakat*
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BAB IV

AKIBAT HUKUK PEMBERIAN WELIN 
OLEH PIHAK LAKI-LAKI KEPADA 
PIHAK PEREMPUAN DI ADONARA

Kepekaan dan ketaatan masyarakat Adonara terhadap 
masalah adat sampai saat ini nasih sangat kuat* Terbukti 
dengan adanya ungkapan-ungkapan bahwa masalah adat adalah 
masalah yang sangat "raenekat" (peka) dan "gerar'ang1' (ke- 
rarnat)* Peraikiran demikian ini raembawa konseltwensi bahwa 
tidak boleh ada pelanggaran terhadap apa yang telah digcw 
riskan oleh adat yang merupakan peninggalan "nenebele". 
Pelanggaran terhadap ketentuan adat merupakan pantangan 
yang haras dihindari. agar tidak kejatuhan kutukan dari 
"nenebele" dan "lewotanah"* Juga membawa akibat pada penye- 
lesaian sengketa yang timbul.

Penyelesaian adat merupakan cara yang selalu diten- 
puh. dalam mengatasi sengketa adat yang muncul dalam kehi
dupan sehari-hari, sebagaimana pengakuan Ketua Pengadilan 
Negeri Larantuka, bahwa sampai detik ini be^um ada kasus—
kasus yang bertalian dengan masalah pemberian welin yang

20dibawah ke Pengadilan Negeri Larantuka.
Adanya pengaruh pemikiran magis ini, maka lembaga

20fawancara dengan Kuhamad Saleh,- Ketua Pengadilan 
Negeri Larantuka, di. Waiwerang Adonara, tanggal 4 Juli. *82,
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“welin" sebagai salah satu syarat utama dari perkawinan 
adat di Adonara, mutlak diperlukan*. Dalam setiap (renca— 
na) perkawinan harus ada pembicaraan mengenai welin. Mes— 
kipun hasil pembicaraan tersebut sering tidak direalisasi— 
kan. dalam kenyataan atJ-u dengan kata lain hanya merupakan 
perkataan di mulut saja sekedar pemberitahuan bahwa telah 
terjadi perkawinan welin* Denman demikian* dapat dikatakan 
bahwa menurut huloun udat Adonara, tidak ada perkawinan ji
ka tidak ada welin.

Dalam konteks pembicaraan mengenai akibat hukum pem~ 
berian welin, sangatlah menarik untuk dikemukakan di sini 
pendapat Bushar Liuhajnmad mengenai beberapa akibat perka— 
winan jenis ini* Menurut beliau, ada tiga akibat yang di— 
timbulkan: a* yuridis yaitu terjadinya perubahan status 
berupa pindahnya si perempuan ke dalam klan suami; b. so- 
sial (politxs) yaitu mempererat hubungan antara klan, hu
bungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan; c* eko—

1? 1nomis berupa adanya pertukaran barang..
Untuk tidak memperluas permasalahan dalam penulis— 

an ini! maka pembahasan selanjutnya akan dibatasi pada aid— 
bat yuridis (hukum) saja yaitu terjadinya perubahan status 
berupa pindahnya si perempuan dari satu suku/keluarga ke 
dalam lingkungan suku/keluarga lainnya.

4?

■'Bashar Muhammad,- op» cit.. h., 18.
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Perraasalahan yang hendak dilemparkan mencakup dua 
masalah yang berkisar di seputar hak dan kewaj'iban perem
puan, yaitu a*, bagaimanakah hak dan kewajiban seorang per— 
empuan dari keluarganya setelah ia menikah, mengingat pcr- 
erapuan tidak berhak mewaris? b# apakah ada persaraaan hak 
antara suarai dan istri, mengingat adanya Ic-mbr-gr welin 
ini?

1* Ditin.jau Dari Segi Hubungan Kckeluar^an 

a* Terhaaap hak perempuan dari keluarganya

Terjadinya perubahan status yang merupakan akibat
hukum dari perkawinan Jenis ini, oleh Bushar ttuharamad di—
gambarkaji sebagai "pindahnya si wanita ke dalam lingkung—
an keluarga suaminya dan bertugas, berhak, dan berkewajib-

22an di situ dan dianggap anggota lclan suarai*" Hal ini ber- 
arti bahwa si perempuan setelah kawin akan putus hubungan 
(hukum) dengan keluarga asalnya yang merupakan konsekwer.si 
dari perkawinan dalam masyarakat yang bersistom patriline
al.

Sebuah kasus yang hendak dipaparkan di bawah ini, 
memberi gambaran yang j'elas mengenai status perempuan da
lam kehidupan masyarakat Adonara* Kasus yang lebih dike
nal dengan nama "tanah kakang Dana",, duduk perkaranya ada-
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lain sebagai berikut. Almarhum Ny. Dana (putri dari Raja 
Adi Sangadji) memiliki dua bidang tanah di Lamahala* pada 
saat ini tanah tersebut dikuasai oleh putranya, Pada tahun 
1969r dua orang putra Raja Adi Sangadji yang be mama Isna~ 
il Sangadji dan Ali Sangadji menggugat (secara adat) agar 
tanah-tanah tersebut dikembalikan kepada mereka sebagai 
ahli waris yang sah* Dalam penyelesaian adat, beror.sir':ar. 
pertimbangan-pertirnbangan yang dikemukakan H. Umar Sar.-:a- 
dji (cucu tertua dari Raja Adi Sangadji) merr.utuskan penr- 
erabalian sebidang tanah kepada ahli waris yang sah. Sed; r.f 
sebidang tanah yang lain tetap menjadi hak nilik putrci"-a 
I\Ty* Dana.

Putusan (adat) ini berdasarkan pertinbangan bahwa 
sebidang tanah (tidak dikeiaoalikan) yang dikuasai oleh 
putra Ny* Dana merupakan hadiah perkawinan yang diperoleh 
Ny*. Dana dari Raja Adi Sangadji. Konon perkawinan Ny* Da
na adalah perkawinan (pakaa) menurut kemauan Raja Adi Sa
ngadji.. Sebagai irabalannya Ny. Dana diberikan sebidang ta
nah.. Dengan demikian, tanah tersebut merupakan hadiah da
ri almarhum Raja Adi Sangadji yang tidak boleh diambil ken— 
bali.,

Sebaliknya, sebidang tanah yang lain (dikembalikan) 
bukan merupakan hadiah dari Raja Adi Sangadji, melainkan 
tanah "pinj&m pakai" yang diperoleh Ny* Dana dari Raja Zai- 
nun Sangadji (putra ter.tua dari Rajia Adi Sangadji), sete-
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lah meninggalnya Raja Adi Sangadji.%

Dari kasus yang dipaparkan di atas,, jelaslah bahwa 
menurut hukum atad Adonara seorang perempuan tidak mempu- 
nyai hak lagi atas harta kekayaan orang tuanya setelah ia 
kawin* Hak menikmati harta orang tuanya berakhir setelah 
ia kawin, kecuali hadiah yang diberikan pada saat ia me- 
langsungkan perkawinan, lebih-lebih bagi yang telah berja- 
sa, misalnya Ny. Dana yang tunduk pada kemauan orang tua
nya. Kawin paksa yang dilakukan terhadap diri Ny. Dana 
tentunya mengandung maksud-maksud tertentu yang raengun- 
tungkan orang yang memaksa.

Namun, dibalik itu semuafJ suatu gambaran lain da
pat dikemukakan di sini jika permasalahannya diteropong 
dari salah satu aspek hukum yang hidup dan tumbuh dalam 
kehidupan masyarakat Adonara. Yaitu yang lazim disebut 
"doring bala",

Penyediaan bala (gading) untuk keperluan perkawin
an bisa diperoleh baik melalui pembelian, hasil perkawin
an salah seorang "bine" (saudara perempuan kandung), atau 
juga bisa melalui lembaga "doring bala1’, Lembaga "doring 
bala" adalah suatu peristiwa dim an a seorang laki-laki yan 
yang tidak mempunyai "bine" (saudara perempuan) kandung 
menggunakan welin yang berasal dari perkawinan saudara 
perempuan tiri atau sepupu untuk perkawinannya.
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Berdasarkan wawaneara dengan Kasmin Sangadji, dike
tahui "bahwa Jasmbaga "doring bala" (mengikuti gading) ini, 
di satu pihak menerbitkan suatu kewajiban yang harus dipi— 
kul oleh keluarga yang menggunakan lerabaga tersebut, khu- 
susnya laki-laki yang bersangkutan,. berupa tanggung jav.'ab 
seumur hidup atas nasi'b si perempuan yang bersangkutan. 
Suatu tanggung jawah moral yang menuntut keluarf.a/laki- 
laki. tersebut untuk tampil sebagai orang pertama dalan 
menghadapi. probleraatika kehidupan si perempuan tersebut, 
misalnya keraalangan, kesusahan atau penderitaan hidup lâ - 
innya yang menimpah perempuan tersebut, adalah wajib bagi 
keluarga/laki-laki tersebut untuk menolongnya. Di lain pi
hak, perempuan tersebut meraperoleh hak sebagai akibat ada^ 
nya kewajiban tersebut.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pada prinsipnya 
telah terjadi pemutusan hubungan (hukum) antara si perem
puan dengan keluarga asalnya, sebagai akibat adanya pembe

rian welin, Kecuali bagi perempuan-pererapuan "doring bala" 
masih memiliki hak-hak istimewa dari keluarga/laki-laki 
yang menggunakan welinnya*. Meskipun demikian tidaklah ber- 
arti bahwa seorang bine (saudara perempuan) kandung tidak 
boleh lagi meminta bantuan kepada saudara laki-lakinya 
atau seorang perempuan tidak boleh meminta bantuan kepada 
keluarga asalnya, melainkan feaudara la}ci-laki/keluarga 
asal si-perempuan tidak mempunyai kewajibatr untuk memban-
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tu sebagaimana kewajiiban mereka kepada perempuan "doring 
bala".

b*. i'exiibiuap kewajiban perempuan kepada keluarganya

Di atas telah diuraikan Dahv;a seorang perempuan se
telah kawin akan masuk menjadi anggota suku suami, bertu- 
gas* uerhak, dan uerkev/ajiban dalam lingkungan keluarga 
suaminya. Permasalahannya, apakah dengan demikian kewajib- 
annya kepada keluarga asalnya terhapus atau dengan kata 
lain perempuan tersebut tiuak berkewajiban lagx kepada ke— 
luarga asalnya?

Dalam kehidupan masyarakat Adonara, dikenal budaya 
"gelekat" yaitu budaya mengabdi yang menonjol sekali pada 
saat-saat pesta perkavdnan, khitanan dan kematian. "Gele- 
kat" merupakan perwujUdan. pengabdian seorang perempuan 
yang merasa saudara (kandung/tiri/sepupu) dari laki-laki 
yang raengadakan pesta/kematian atau perempuan yang merasa 
saudara (kandung/tiri/sepupu) dari ayah laki-laki tersebut 
ikut inengambil bagian dalam mensukseskan pesta/kematian* 
"Inaoine" adalah i-ebutan bagi perempuan-perempuan tersebut 
yang memikul suatu beban moral berupa kewajiban mengabdi 
kepada saudara laki-lakinya. Ivierekalah orang pertama di 
samping suajni-suami mereka (anaopu) bertanggung jawab atas 
suksesnya perayaan pesta atau upacara kematian yang diada- 
kan saudara laki-lakinya*
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Lewajiban-kewajiban "inabine" meliputi penytaiaan 

bahan-bahan yang diperlukan dalam pesta, misalnya menyedi- 
akan ohang-keka (tikar); pigang-lamak (piring-gelas); ke— 
luba-kelotong (periuk—belanga) dan bertugas di dapur. Se

dang suami mereka sejjâ ai "anaopu" berkcwt-.jiban menyedia- 
kan najang (tenda) f kender?.-mc jr*. (kursi-meja), lanpu, ro- 
kok, kajo-wai (kayu-air). Jelr.in itu juga menyediake.n se- 
ekor kambing atau sapi ba£i n~ rm-ripu.

Dari uruian tersebut di ■■.tao, jelaslah bahwa mecki- 
pun sebagai akibat pemberian welin, seorang perempuan akan 
masuk menjadi anggota suku suaminy'., berhak, dan berkcwa- 
jiban di situ, namun tidaklah Derarti kewajibannya kepaua 
keluarga asalnya raenjadi putus sama sekali. Bank an kewajib- 
an "gelekat" (mengabdi) bukan kewajiban biasa, melainkan 
suatu kewajjican/beban moral seuagai akibat adanya status 
yang melekat pada diri mereka - "inabine", yang oleh mâ - 
syarakat dijadikan oeang pertama yang tampil ke depan dâ - 
lam setiap perayaan pesta atau upacara kematian.

2* Diti'n.jau Dari Segi Harta Perkawinan

a.. Terhadap kebulatan harta uersama

Salah satu asas Hukum Perkawinan wasional yang di- 
letakkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974- adalah: "ke
dudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan ruiuah 
tangge aary pergaulan hidup bersama dalam masyara—

4'8
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kat,..."^ dan "semua harta benda yang diperoleh selama 
perkawinan menjadi harta bersama suami-istri,,...

Hal ini ber.arti antara suami istri memiliki hak 
dan kewajiban yang sama baik dalam kehidupan rum ah tang- 
ga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan dan terhadap 
harta benda yang diperoleh selama perkawinan*

Permasalahannya,, adakah persamaan hak dan kewajib
an antara suami dan istri menurut hukum adat Adonara yang 
bersistem patrilineal? Lebih lanjut lagi, adakah harta 
bersama dalam perkawinan mereka?

Berdasarkan wawancara dengan Umar Mamang Palembang, 
diketahui bahwa antara suami istri tidak terdapat persa
maan hak dan kewajiban.. Suami lebih berhak dalam mengen- 
dalikan kehidupan rum ah tangga dan pergaualan kemasyara
katan. Hal ini disebabkan karena sistem yang dianut oleh 
masyarakat Adonara adalah sistem patrilineal, segala se- 
suatunya selalu dilihat dari segi laki-laki. Laki-laki 
yang memiliki warisan. Laki-laki yang berusaha untuk meng- 
hidupi keluarga, laki-laki yang duduk dan aktif dalam ra- 
pat-rapat adat. Peranan pemberian welin oleh laki-laki

23k . VJantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, 
cet. VI., Ghalia Indonesia,, Jakarta, 1980,, h. 5.

24Ibid. h .  6.
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50
mempengaruhi kedudukan antara suami istri, J25

Selanjutnya, menurut Muhamad Saleh bahwa salah ssu- 
tu bukti tiadanya persamaan kedudukan antara suami dan is-

✓
tri nampak pada praktek kawin poligami dimana tidak per- 
nah dipersoalkan adanya persetujuan istri/ietri-istri 
bahkan ijin pengadilan sebagaimana diisyaratkan Undang- 
undang No* 1 tahun 1974, belum pemah dilakaanakan di da
erah ini.^

Selain laki-laki dianggap memiliki kedudukan lebih 
tinggi juga adanya sifat pasrah (nrimo) kaum perempuan 
Adonara yang membawa mereka ke status yang lebih rendah 
dibandingkan dengan kaum laki-laki,

Permasalahan kedua mengenai adakah harta bersama 
dalam perkawinan?

Telah dijelaskan bahwa tujuan pemberian welin ada
lah memutuskan hubungan (hukum) si ifctri dengan keluarga 
asalnya untuk selanjutnya masuk dalam lingkungan keluar
ga suami serta berhak dan berkewajiban di situ. Meskipun 
kedudukan suami-istri kelihatan tidak seimbang, namun da
lam hal harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan 
harta bersama* Sekalipun yang berusaha adalah suami. Da-

25_^fWawancara dengan Umar toamang Palembang, salah
seorang tua adat dan pensiunan Kepala Kantor Urisan Dmum
niP1982!0n Aeama Larantuka> di Waiwerang, tanggal 6 Ju-

^Wawancara dengan Muhamad Saleh, Ketua Pengadilan 
Negeri Larantuka, di Waiwerang, tanggal 4 Juli 1982.
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lam hal ini, Kasmin Sangadji menggunakan istilah "ama 
sebbah, ina pupuh" (bapak mencari, ibu mengumpul), jadi 
harta milik berdua.

b. Terhadap hak mewaris

Harta yang diperoleh selama perkawinan yang didâ - 
sarkan pada "ama sebbah, ina pupuh" merupakan harta ber
sama antara suami istri* Namun, mengingat kedudukan is
tri yang lebih rendah dari suami roaka apabila suatu keti- 
ka istri melakukan penyelewengan maka ia akan diusir atau 
dikembalikan kepada orang tuanya hanya dengan pakaian 
yang melekat pada tubuhnya*

Seorang istri yang ditinggal mafci suaminya berhak 
menguasai harta kekayaan suaminya untuk kepentingan anak- 
anaknya dan dirinya sendiri* Namun, ia tidak berhak un
tuk menjual atau mengalihkan barang-barang suaminya. Me
nurut Muhamad Saleh, meskipun belum ada putusan pengadil
an tentang hal ini, namun menurut hukum adat Adonara jan- 
da tidak mewaris, karena perempuan tidak berhak mewaris.
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MASALAH PEMBERIAN WELIN
DALAM HUBUNGAN DENGAN KEDUDUKAN JANDA
SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN

1. Karena Kematian

Perkawinan mempunyai arti dan tujuan yang sangat
luhur. Menurut undang-undang perkawinan, Undang-undang
No. 1/197-4, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang ba-

27hagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".' 4
Sedangkan menurut hukum adat:

perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting 
dalam penghidupan masyarakat kita; sebab perkawinan 
tidak hanya menyangkut wanita dan priya bakal mempe- 
lai saja„ tetapi juga orang tua kedua belahpihak, sau- 
darâ *2nya, bahkan keluaegâ -2 mereka masing-2. '28

Ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan 
diharapkan untuk menjadi kekal, selain arti dan tujuan- 
nya yang begitu luhur, juga perkawinan itu sendiri dapat 
mempererat hubungan kekeluargaan kedua belah pihak. Akan 
tetapi, kenyataan sering tidak sesuai dengan harapan. Su
atu mahligai rumah tangga seringkali kandas di tengah

BAB V

X  Wantjik Saleh, op. cit.. h. 14.

Surojo Wignjodipuro, op, cit.. 146.
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jalEm* Baik disebabkan oleh adanya kematian salah satu pi
hak maupun karena perceraian di antara mereka dengan ber- 
bagai alasannya.

Putusnya suatu perkawinan baik karena kematian mau
pun karena perceredan iriembawu. akibat pada perubahan sta
tus seorang perempuan, dari status sebagai seorang istri 
menjadi seorang janda.

Dalam konteks ->embicaraan mengenai pemberian welin 
maka pexmasalahan yang hendak dilemparkan mencakup bebcr - 
pa masalah berkaitan dengan pengaruh pemberian welin tcr- 
hadap kedudukan seorang janda. Khususnya tcrhadpp j-.nda 
yang berkeinginan kawin lagi. Bagaimana kedudukan seorang 
janda karena kematian suami dan bagaimana pula dengen ke
dudukan janda karena perceraian?

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa pem
berian welin dapat dilalcukan secara kontan, angsuran dan 
penundaan ponyerahan. ICetiga macam cara pemberian welin 
ini sedikit banyak mempengaruhi kedudukan seorang janda 
khususnya yang mempunyai kcinginan untuk kav.in lagi.

Jelaslah bahwa welin adalah salah satu pemberian 
dalam perkawinan di samping pembcrian-pemberien perkawin
an lainnya (inauma, umaopulake). pemberian welin merupakan 
lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri de
ngan keluarga asalnya serta memasukkan si istri itu dalam 
pertalian hubungan kekeluargaan si suami.
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Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang istri yang 
ditinggal mati oleh suaminya tetap merupakan bagi an da
ri keluarga si suami yang meninggal dan nasib si janda 
tersebut tidak akan terlantar serta akan tetap menikmati 
barsng-barang peninggalan suaminya.

Permasalahannya, kalau janda tersebut berkeinginan 
untuk kawin lagi, bagaimana dengan welin yang telah dibe- 
rikan oleh keluarga bekas suaminya?

Dalam uraian terdahulu (;ihat bab III) telah dije- 
laskan beberapa macam pola perkawinan di Adonara, Salah 
satunya adalah perkawinan "bukang", yaitu semacaro pola 
perkawinan levirat dimana seorang perempuan yang diting
gal mati atau suaminya telah lama tidak pulang dan tidak 
ada khabar berita, dikawinkan lagi dengan saudara laki- 
laki dari suaminya dengan tidak ada pemberian welin. Hal 
ini disebabkan karena perempuan tersebut meskipun telah 
menjadi jsnda karena kematian suaminya, tetap merupakan 
bagian dari keluarga si suami. Dengan demikian , saudara 
laki-laki dari bekas suami perempuan tersebut berhak me- 
ngawini perempuan itu tanpa pemberian welin, Seandainya 
welin perempuan tersebut masih dalam bentuk "elit11 (hu- 
tang) maka elit itu tetap berkelanjutan terhadap keluarga 
laki-laki tersebut,

Dalam pola perkawinan "bukang" init, laki-laki yang

membukang tidak terbatas pada saudara bekas suami perem-
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puan tersebut saja, melainkaji bisa juga dilakukan oleh 
laki-laki lain yang berbeda suku, lewotanah atau berbeda 
pulau. Kasus perkawinan bukang yang akan dipaparkan dipa- 
parkan di1 bawah ini,, memberikan gambaran tentang akibat 
dari perkawinan j'enis ini,

pada tahun 1978, seorang janda yang bemama Bare): 
Bengah yang ditinggal mati suaminya tiga tahun sebelurmya, 
melangsungkan perkav.inan baru dengan seorang laki-laki 
yang bemama Usman Lamarobak yang berasal dari pulau Solor 
(terraasuk satu kulcuban hulruun Laxnaholot), Dalam percbicar̂ rn 
adat mengenai perkawinan bukang ini, keluarga Usman Lr.ma- 
robak diwajibkan memberikan welin sebanyak due batanr bs~- 
la (gading) kepada keluarga bekas suami janda Barek 3enrah. 
Selain itu- dua' orang anak 'dari hasil perkawinan teraahulu 
juga diminta oleh keluarga bekas suaminya,

Beraasarkan wawanoara dengan Umar Kamang Palembang, 
dijelasksn bahwa maksud. pemberian welin kepada bekas sua
mi si; janda adalah untuk memutuskan hubungan si jenda itu 
dengan keluarga bekas suaminya. Sedangkan tindakan raenâ - 
han/raengambil dua anak janda tersebut selain anak-anak ter
sebut merupakan keturunan dari bekas suaminya (sistem pat
rilineal) juga dimaksudkan agar si janda tersebut betul- 
betul berangkat dalam keadaan kosong ibarat seorang keba
rek (gadis) dalam memasuki kehidupan mahligai rumah tang
ga yang baru.
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Selanjutnya, dijelaskan bahwa andaikata bekas sua^ 
mi janda itu belum memberikan welin (elit/hutang) atau roâ  
sih dalam bentuk angsuran, maka beban ini tidak dengan 
sendirinya terhapus dengan perkawinan bukang ini# melain- 
kan tetap merupakan tanggung jawab keluarga bekas suami 
si janda. Welin yang diperoleh keluarga bekas suami janda 
tersebut selanjutnya digunakan untuk menutup elit atau 
angsuran welin yang dahulu belum terbayar kepada keluarga 
asal si janda. Dengan kata lain, pembayaran welin oleh 
laki-laki yang membukang janda tersebut tidak langsung 
kepada keluarga asal si janda melainkan harus melalui ke
luarga bekas suami si janda.

2. Karena Perceraian

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkâ - 
winan di samping kematian. Pada uiuumnya, tiap keluarga, 
kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan 
yang sudah dilakukan dipertahankan untuk selama hidup. 
Oleh karena itu, perceraian selalu diusahakan untuk seda- 
pat-dapatnya dihindari.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut prinsip 
mempersukar terjadinya perceraian. Sedangkan perceraian 
itu sendiri harus memenuhi alasan-alasan yang dapat di ja- 
dikan dasar perceraian, yaitu:

a, salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pema-
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bok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang su- 
kar disembuhkan;

b. salah. satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang 
lain dan tanpa alasan yang 8ah atau karena hal la
in di luar kemauannya;

a* salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perka*- 
winan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengani- 
ayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang 
lain;

e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penya- 
kit yang mengakibatkan tidak dapat ruenjalankan ke
wajiban sebagai suami/istri;

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perse- 
lisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan a- 
kan hidup rukun lagi dalam ruir.ah tangga, 29
Menurut Surojo Wignjodipuro, sebab-sebab yang oleh

hukum adat dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah:
a., istri berzinah;
b, kemandulan istri;
c • impotensi suami;
d. suami meninggalkan istri sangat lama atau istri be 

berkelakuan tidak sopan;
e. adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak, 

adanya persetujuan antara suami dan istri, untuk 
bercerai. JO
Dari uraian di atas, nampak bahwa baik menurut Un- 

dang-undang No. 1 tahun 1974 maupun menurut Surojo Wignjo- 
dipuro memasukkan perbuatan zinah sebagai salah satu alas
an yang dapat dijadikan dasar bagi suatu perceraian* Per- 
bedaannya, pendapat yang terakhir tidak menyinggung apa~ 
kah suami berzinah juga dapat dijadikan alasan bagi suatu

* 57

Wantjik Saleh, op. cit,, h. 71 dan 72. 

^Surojo Wignjodipuro, op. cit.. h. 175 dan 176.
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perceraian.
Perceraian bagi masyarakat Adonara merupakan hal 

yang tabu sehingga sedapat mungkin dihindari, Perceraian 
sebenarnya jarang terhadi di Adonara, kecuali adanya pe
nyelewengan (zinah) yang dapat dijadikan dasar suatu per
ceraian, Masalahnya, siapa yang bersalah/berzinah, istri 
atau suami?

a. Karena kesalahan istri

Yang dimaksud dengan kesalahan di sini adalah kesa- 
lahan melakukan penyelewengan (berzinah) dengan laki-laki 
bukan suaminya, Dengan demikian, kesalahan-kesalahan di 
luar zinah bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan da
sar bagi suatu perceraian di Adonara,

Kasus penyelewengan Ny, Nona Mei dengan seorang la- 
ki-laki yang berasal dari lewotanah Sukutukang dalam bu- 
lan April 1975, akan menggambarkan akibat yang ditimbul- 
kan bertalian dengan masalah pemberian welin,

Ny, Nona Mei yang berasal dari lewotanah Hinga adâ - 
lah istri sah dari Umar Mamang Palembang yang berasal dari 
lewotanah Lamahala, Pada bulan April 1975, Ny. Nona Mei 
diketahui telah melakukan penyelewengan dengan seorang 
laki-laki dari lewotanah Sukutukang. Akibatnya laki-laki 
tersebut dipaksa mengawini Ny, Nona Mei. Dalam pembicara- 
an adat antara tua-tua adat dari ketiga lewotanah (lama*-
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hala, Hinga dan Sukutukang) diputuskanlah bahwa laki-laki 
tersebut diwajibkan membayar tiga batang bala (gading) 
kepada pihak Umar Mamang Palembang* Sedangkan empat orang 
anak dari hasil perkawinan antara Ny. Nona Mei dengan 
Umar Mamang Palembang menjadi haknya Umar Mamang Palem
bang. 31

Dari kasus ini, kelihatan bahwa welin yang telah 
diberikan dapat dirainta kembali apabila diketahui si is
tri melakukan penyelewengan. Namun, pihak yang berkewa- 
jiban mengembalikan welin tersebut bukan pihak keluarga 
asal istri melainkan pihak keluarga laki-laki yang mela
kukan penyelewengan. Sedsngkan pengembalian erapat orang 
anak dimaksudkan agar Ny. Nona Kei betul-betul berangkat 
dalam keadaan kosong ibarat seorang kebarek (gadis) dal an 
memasuki kehidupan ruunah tangga baru dengan suami barunya.

Menurut Kasmin Sangadji, andaikata perkawinan an
tara Ny. Nona Mei dengan Umar Karaang Palembang belum di- 
serahkan welin tetapi masih berupa "elit" (hutang) atau 
welin dibayar dalam bentuk angsuran, maka hutang atau ang
suran tersebut tidak dengan sendirinya hapus karena ada
nya penyelewengan tersebut, melainkan tetap ada. Y/elin 
yang diperoleh pihak Umar Mamng palembang dari laki-laki 
yang membukang bekas istrinya, selanjutnya digunakan untuk

•^Wawancara dengan Kasmin Sangadji, salah seorang 
tua adat yang mewakili Umar Mamang Palembang dalam pembi
caraan adat di Sukutukang, di Yfaiwerang, 3 Juli 1982.

59

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA PEMBERIAN WELIN OLEH PIHAK LAKI-LAKI 
KEPADA PIHAK PEREMPUAN DALAM RANGKA PERKAWINAN 
BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI ADONARA 
 

Z.A. SANGADJI



inenutup elit atau angsuran welin yang dahulu belum terba^ 
yar kepada keluarga asal Ny* Mei (lihat juga halaraan ) •

b. Karena kesalr.han suami

Mempermasalahkan kesalahan suarai sebagai alasan 
yang dapat dijadikan dasar pcrccraian, sesungguhnya belum 
pemah t'erjadi. Hal ini disebabkan karena danya perbedaan 
kedudukan antara suami dan istri serta sifat pasrahnya ka- 
um perempuan di Adonara sebagai salah satu sebab mcngapa 
tidak pemay terjadi perceraian karena kesalahan suami, 
meskipun jelas suami telah melakukan penyelewengan (sina) 
dengan perempuan lain. Persoalannya diselesaikan dengan j 
j'alan melaksanakan perkawinan antara suami dengan peren-pu~ 
an partner zinanya tanpa harus mengorbankan perkawinan se- 
belumnya. Hal ini disebabkan sifat istri yang pasrah de
ngan mengingat keaudukannya yang berada di bawah pengaruh 
suaminya,

Menurut Umar Kamang Palembang dan Kasmin Sangadji, 
diketahui bahwa sampau detik ini belum dijurapai kasus pei>-
c.eraian karena penyelewengan si suami. Dengan demikian, 
permasalahan yang bertalian dengan kesalahan suami belum 
ter jarrab.
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BAB VI

P E Nvfl T U P

1. Kesimpulan

Dari uraian-ur aian mengenai masalah pemberian we
lin ouleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam 
rangka perkawinan di Adonara, yang telah dipaparkan aa- 
lam bab-bab terdahulu, akhirnya saya menarik kesirapulan 
sebagai berikut;
a,, masyarakat Adonara adalah masyarakat yang menganut 

sistem kekeluargaan patrilineal; corak utama sistem 
kekeluargaan demikian ini. adalah adanya pemberian we
lin dalam perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pi
hak perempuan;

b. pemberian welin adalah salah satu macam pemberian per
kawinan di Adonara di samping pemberian inauma dan uma~ 
opulake;

a* pemberian welin merupakan suatu perbuatan hukum yang 
menirabulkan akibat hukum; ini berbeda dengan kebiasaan 
pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan dalam sistem kekeluargaan parental yang le
bih banyak mempunyai arti sebagai hadiah perkawinan;

d. welin menurut bahasa Lamaholot berarti "harga"; dengan

demikian pemberian. v*elin dapat diartikan sebagai pembe-
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xaan "penghargaan" oleh pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan; tujuannya adalah untuk; merautuskan hubungan 
kekeluargaan si istri dengan keluarga asalnya; 

e*. tata cara pemberian welin dapat dilakukan secara kon- 
tan„ angsuran atau dengan jialan penangguhan penyerali- 
annya, tergantung kesepakatan yang dicapai dalam pem- 
bicaraan adat;

f... weliin aelalu dalam bentuk bala (gading), Sering juga 
ditambah dengan lodang (emas perak), khususnya bagi 
goliongan bangsawan; 

g„ dahulu, banyak sedikitnya bala yang diberikan tergan— 
tung dari tingkat sosial orang yang bersangkutan; apa— 
kah ia dari golongan "ata kabelen" (bangsawan),, golong- 
an "ata r i W  (masyarakat biasa), atau golongan "ari- 
ana"̂  dan "krunang" (parabudak); 

h. akibat hukum pemberian welin adalah terjadinya peru- 
bahan status yaitu pindahnya si perempuan ke dalam 
lingkungan suaminya, bertugas,, berhak dan berkewajib- 
an di situ dan dianggap sebagai. anggota suku suami; 

i* meskipun demikian tidaklah berarti bahwa hak dan kewa
jiban si perempuan kepada keluarga asalnya putus sama 
sekali; khususnya perempuan "doring bala" masih mempu- 
nyai hak-hak istimewa dari laki-laki yang menggunakan 
iwelinnya; sebaliknya, adanya budaya "gelekat" (mengab- 
di) yang merupakan kewajiban/beban moral si perempuan
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terhadap keluarga asalnya;
j, kasus-kasus yang bertalian dengan masalah pemberian 

welin tidak pemah dibawa ke pengadilLn; penyelesaian 
adat merupakan cara yang selalu ditempuh dalam menga- 
tasi sengketa^sengketa adat yang muncul dalam kehidup
an sehari-hari;

k.. seorang laki-laki yang ,!membukangM seoran- j -xda (ka— 
rena kematian) wajib membayar welin kepada keluarga 
bekas suami si janda dengan maksud memutuskan hubungan 
kekeluargaan si janda tersebut dengan keluarga bekas 
suaminya^

1. faktor penyelewengan si istri merupakan alasan utama 
terjadinya perceraian di Adonaraf: dan laki-laki yang 
menzinahi istri orang dipaksa kawin dengan perempuan 
tersebut dan diwajibkan membayar welin kepada bekas 
suami perempuan tersebut.

2.. Saran

a., dalam rangka pembinaan hukum adat dan hukum nasional, 
perlu. adanya usaha untuk menggali,. mongikuti dan mema- 
hami hukum adat yang hiidup dan berkembang dalam kehi
dupan suku-suku bangsa di Indonesia secara merata; ar- 
tinya tidak terbatas pada suatu tempat tertentu saja;

b. tidaklah dapat disangkal bahwa adat yang telah melem- 
baga dalam kehidupan masyarakat setempat tidak selu-
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ruhnya mengandung unsur. positip, melainkan juga sering- 
kali merabawa pengaruh negatip; oleh karena itu dalam 
rangka usaha penelitian hukum adat tiaras disertakan 
pula usaha penyuluhan hukum untuk memberi gambaran 
yang jelas mengenai pengaruh positip dan negatip dari 
suatu aspek hukum adat yang hidup dan berkembang di 
suatu daerah;
khususnya di Adonara, perlu diusakan untuk memasyara- 
katkan isi Undang-undang Perkawinan Nasional, Undang- 
undang No* 1 tahun 1974 dengan c.ara memberikan penyu
luhan hukum agar bisa mengurangi bahkan menghilangkan 
perbuatan sewenang-wenang kaum laki-laki terhadap ka- 
um perempuan.
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