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B A B I 
PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan rumusan masalah
pembangunan Nasional merupakan tahap bangaa Indo

nesia sebagai negara yang sedang berkembang. Usaha ter - 
sebut pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk suatu ta- 
taan masyarakat baru berperingkat nasional yang mampu me- 
rangkum dalam suatu kesatuan sejumlah masyarakat adat 

yang bersifat lokal, tertutup dan berakar pada budaya ke
satuan. Perwujudannya tentu menuntut penciptaan tataan

nilai oerta kaidah baru yang dapat berfungsi sebagai ke- 
kuatan penyatuan yang terintegrasi pada peringkat nasio - 
nal. Dengan demikian, hukum adalah salah satu unsur pen- 
ting yang dapat diupayakan sebagai pengendalian perubah - 
an 80Bial dalam usaha pembangunan nasional tersebut.

Undang- undang !To I Tahun 1974 sebagai salah satu 
usaha unifikasi tersebut, telah membawa suatu pengaturan 
hukum yang dikonsepkan dalam hal peranan hukum sebagai

sarana untuk membentuk tataan masyarakat baru dengan kon- 
sep yang ditata dalam rangka perkembangan ke arah tercip- 
tanya masyarakat nasional.

Ada tiga macam peristiwa dalam kehidupan setiap 
manusia, yaitu; saat kelahiran, perkawinan dan kematian. 
Ketiga macam peristiwa ini oleh masyarakat tradisional

1
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dianggap sebagai suatu hal yang penting sehingga peraoa3- 
an adat lebih banyak menyangkut ke tiga hal itu. Perka -
winan adalah satu kejadian dalam kehidupan manueia dan 
dianggap penting karena perkawinan merupakan satu-satu- 
nya cara sampai saat ini untuk melanjutkan keturunan. 
Perkawinan itu sendiri akan diakui bila melalui prosedur 
yang telah ditentukan dan berlaku didalam masyarakat tra- 
disional, sebelum berlakunya Undang- undang tentang Per
kawinan flo I Tahun 1974 berlaku berbagai hukum perkawin
an bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai dae- 
rah seperti berikut ini :

1 . bagi orang- orang Indonesia Asli yang beragama 
Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir 
dalam hukum adat;

2. bagi orang- orang Indonesia Asli lainnya berlaku 
hukum adat;

3 . bagi orang- orang Indonesia Asli yang beragama 
Kristen berlaku Huweliiks Ordonantie Christen In
donesia (S,1933 No 73 5 ;

4. bagi orang Tim.ur Asing Cina dan warga negara In
donesia keturunan Cina berlaku ketentuan- keten- 
tuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dengan 
sedikit peruhahan;

5. bagi orang Timur Asing lain- lainnya dan warga 
negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya 
tersebut berlaku hukum adat mereka;

6 . bagi orang- orang Eropa dan warga negara Indone
sia keturunan Kropa dan yang disamakan dengan 
mereka berlaku Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Setelah disahkan dan diundangkan Undang- undang

1Hasbullah Bakry, Kumpulan Lenckan. Undang-Unrfanff 
■dnn Peraturan PerKnr1nan Jambatan, Jakarta
1975. h . 22
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3

tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu 
Undang- undang Ho I Tahun 1974, dan mulai berlaku efektif 
pada tanggal 1 Oktober 1975, maka berbagai hukum perkawin
an yang berlaku sebelummya seperti tersebut diatas, men - 
,-jadi tidak berlaku sepanjang telah diatur oleh Undang- 
undang Nq I Tahun 1974.

Berbicara tentang perkawinan pada masyarakat di 
Bali maka dikenal perkawinan mengabdi, perkawinan raeng - 
ambil anak, perkawinan bertukar, perkawinan liverat dan 
lain- lain. Semua ini mengenal macam- macam perkawinan. 
Disamping itu dikenal pula beberapa bentuk perkawinan an- 

tara lain; perkawinan pinang, perkawinan bawa lari; per
kawinan lari bersama dan lain- lain.

Bertolafc dari uraian diatas, maka sekarang akan 

timbul beberapa permasalah :
1. aejauh mana masyarakat adat dapat menerima atau 

menyesuaikan diri dengan tataan baru yang telah 
diatyr oleh Undang- undang Perkawinan no I Tahun
1974 '? ;

2. bagaimana kepatutan hukum masyarakat Bali yang

masih mempertahankan Lembaga Perkawinan Ngerorod 
sejak berlakunya Undang- undang 1 Tahun 1974 ?

2. Pen.jelasan Judul
Dalam penulisan skripsi saya ini, saya memilih 

judul " Beberapa Permasalahan Hukum Tentang Perkawinan
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Ngerorod di Bali Sejak Berlakunya Undang- undang Tentang 
Perkawinan No I Tahun 1974 ”. Penjelasan judul di atas 
adalah :

Beberapa adalah untuk menyatakan bilangan yang
p

kurang tentu ( boleh banyak boleh sedikit ),
Masalah adalah soal, sesuatu hal yang harus dipe- 

cahkan; misal: masih banyak yang sulit- sulit yang harus 

segera dipecahkan.
Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu ke- 

kuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk 

orang banyak.^
Perkawinan itu raenurut hukum adat adalah urusan 

kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan de- 
rajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungan- 
nya yang sangat berbeda- beda*

Ngerorod cara ini lazim disebut M kawin lari ", 
dimana pada umumnya antara kedua calon mempelai juga su- 
dah ada hubungan cinta, akan tetapi biasanya orang tua 
calon mempelai perempuan tidak menyetujui hubungan mere

ka.

2W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia.
h.104.

4tbld.. h.363.
3 x b i d . ,  h . 6 3 4 .
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Undang- undang tentang Perkawinan yaitu Undang- 
undang No I Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan.

Dari judul tersebut saya harapkan akan dapat mem
berikan sedikit pengertian dalam hal pembahasan skripsi 
ini, serta mempermudah pembaca dalam hal memahami penu- 
lisan ini.

3* Alasan Pemilihan Judul
Sebagai titik tolak alasan saya memilih judul 

w Beberapa Permasalahan Hukum Tentang Perkawinan Ngerord 
di Bali Sejak Berlakunya Undang- Undang No I Tahun 1974 ” 
adalah karena masalah tersebut saya anggap menarik sebab 
masalah perkawinan ngerorod ini jarang ditulis oleh maha- 
siswa dalam skripsinya* Oleh sebab itu maka perkawinan 
ngerorod perlu untuk dibahas.
4. Tu.juan Penullsan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana peranan hukum adat dalam kehidupan masyara
kat pada umumnya dan kehidupan keluarga pada khususnya. 
Tujuan selanjutnya adalah untuk mempelajari segi- segi 
hukum dari perkawinan ngerorod dalam kehidupan masyarakat 
adat Bali, Di samping itu juga untuk melengkapi salah sa- 
tu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada ju- 
rusan Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Air- 
langga Surabaya.
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5 . Metodologi
a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah penulis- 
an skripsi ini adalah pendekatan yuridis. 

Pendekatan yuridis artinya permasalah yang ada 
saya jelaskan berdasarkan hukum adat yang berlaku 
serta pertimbangan perkembangan masyarakat dalam 
melaksanakan aturan hukum tersebut.

b. Suinber data
Untuk penulisan skripsi ini sumber data yang di- 
peroleh dari perpustakaah dan tulisan- tulisan 
ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang di
bahas, perundang- undangan tentang perkawinan ya
ng berlaku di Indonesia.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data
Data- data yang digunakan penyusunan skripsi ini 
diperoleh dengan jalan mengadakan study/ kepusta- 
kaan yang ada hubungannya dengan masalah ini dan 
juga catatan- catatan kuliah yang diperoleh sela- 
ma mengikuti kuliah di Pakultas Hukum Airlangga 
Surabaya.

d. Analisis data

Pembahasan masalah dalam skripsi saya ini memper- 
gunakan metode diskripsi analisis, yaitu memberi
kan kejelasan terhadap data- data yang akan di-
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dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan.
6. Pertanggungjawaban sistematika

Pendahuluan saya tempatkan pada Bab I, karena me- 
rupakan garie besar tulisan saya ini dan akan Baya beri- 
kan sedikit ulasan tentang hal- hal disekitar permasalah- 
an yaitu latar belakang, permasalah, penjelaaan judul 
Berta alasan memilih judul tersebut. Dan apa yang menjadi 
tujuan dari penulisan ini. Setelah menerangkan metodologi- 
nya, maka bab ini akan diakhiri dengan menerangkan siste- 
matikanya, karena ini sifatnya merupakan gambaran umum 
saja.

Bab II, akan dibahas mengenai hukum dan struktur 
sosial masyarakat Bali, karena sebelum mengetahui apa 
perkawinan ngerorod, maka saya akan menjelaskan lebih du- 
lu mengenai hukum dan struktur sosial masyarakat Bali. 
Setelah memahami arti hukum dan struktur masyarakat Bali 
maka dijelaskan juga peranan hukum adat di Bali dan hukum 
perkawinan adat Bali, maka pembahasan selanjutnya adalah 
mengenai pengertian perkawinan ngerorod serta aebab, aki- 

bat dan saat terjadinya perkawinan ngerorod, Hal ini akan 
saya jelaskan dalam Bab III.

Setelah memahami perkawinan ngerorod maka akan di
bahas pula ruang lingkup suatu sikap penegak hukum dalam 
menyelesaikan sengketa perkawinan ngerorod sejak berlaku- 

nya Undang- undang No I Tahun 1974, ini saya jelaskan
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dalam bab IV.
Akhirnya pada bab terakhir skripsi ini saya tarik 

kesimpulan dari urnian pembahasan terdahulu dan saya men- 
coba untuk mengajukan saran. Ini saya letakan pada bab V.

Demikian penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk 
memudahkan penulisan dalam mencapai ketepatan dan kerun- 
tuanan berpikir.

i
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B A B II
HUKUM DAN STHUKTUR SOSIAL MASYARAKAT BALI

1 . Peranan hukum adat di Bali
Hukum adat tumbuh dengan kesadaran hukum maeyara- 

kat sifatnya adalah tidak tertulis atau tidak dikodifi- 
kasikan. Hukum adat berbeda dengan hukum atau peraturan 
perundang- undangan yang tertulis sifatnya dan yang sen- 
gaja dibuat oleh badan- badan yang berwenang untuk itu, 
yaitu badan- badan legislatif dalam suatu negara. Hukum 

adat adalah komplek dari pada adat- adat yang mayoritas 
tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat pak- 
saan (dwang), mempunyai sanksi (dari itu hukum). Jadi 

mempunyai akibat hukum ( r e c h t g e v o l g ) . -
Masyarakat Bali adalah masyarakat yang sudah di

kenal dalam memegang teguh tradisi adat. Tradisi masyara
kat Bali lebih banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, bahkan 
menjadi pedoman bagi pengadilan- pengadilan negeri. Tra
disi yang dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri 
sangat berpwran dalam kehidupan mereka sehari- hari. Ham- 
pir dapat dikatakan bahwa hukum adat mereka adalah juga 
hukum agama (Hindu) mereka. Dalam hubungan ini kita ter-

5Soerjono Soekanto : Meninjau hukum adat Indonesia,
h. 2 . -------------

9
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ingat kembali pada teori " Receptio in complexu ” yang 
dikemukakan oleh Van Den Berg pada abad 19 ; « Recepiio 
in complexu oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu tt. Selaraa 
bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hu
kum pribumi ikat agamanya, karena Jika memeluk sesuatu 
agama harus juga mefigikuti hukum- hukum agama itu dengan 
setia. Tegasnya, apabila suatu masyarakat itu memeluk

agama, agama Islam, maka adat istiadat dan hukum yang ber- 
laku pada masyarakat itu adalah adat istiadat dan hukum 
agama yang dianutnys.^

Pemerintahan desa di Bali didasarkan pada ikatan 
persaudaraan adat keagamaan dengan memelihara tempat- tern- 

pat pemujaan, dimana kekerabatan warga desanya berdasar- 
kan kekeluargaan patrilinial yang sudah kabur, disamping 

desa- desa yang dapat dikatakan kekeluargaannya sudah 
bersifat parental. Susunan masyarakat desa di Bali sam- 
pai eekarang masih nampak ciri- ciri masa Hindu zaman du- 
lu.

Peranan adat pada masyarakat Bali meliputi lapang- 
an hukum pribumi, keluarga, perkawinan dan'pewarisan. 
Pengaruh hukum adat terhadap masyarakat Bali sangat men&a- 
"kar sekali karena adat tersebut diliputi unsur keagamaan

Soleman B Taneko : Hukum adat suatu:,pengantar awal 
dan predikat masa mendatang,' h. \2.
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yang sangat kuat. Bali sebagai suatu daerah di Indonesia 
yang mempunyai corak kebudayaan dan adat tersendiri yang 
berbeda dengan daerah- daerah lainnya. Kekhasan corak hu
kum adat di Bali adalah unsur- unsur agama (Hindu) yang 
terpadu secara erat dengan hukum adat tersebut, sehingga 
demikian eratnya jalinan unsur- unsur agama ini dengan 
unsur- unsur bukan keagamaan sering raengakibatkan urai 
sendi didalam keutuhan masyarakat setempat.^

Masyarakat Bali percaya bahwa sankei hukum adat 
tidak hanya dari manusia sendiri atau menurut istllah di 
Bali adalah hukuman Sekala, akan tetapi juga adanya sank- 
si yang bersifat supernatural atau disebut hukuman niska- 
la.
2 . Struktur sosial masyarakat Bali

Untuk mengamati struktur sosial suatu masyarakat 
maka dapat digambarkan dengan beberapa ditnensi, Dimensi 
yang pertama adalah status atau kedudukan sosial yang di-

dasarkan kekuasaan, kekayaan materi, usia, kehormatan, 
pendidikan maupun tradisi.

Status sosial tersebut dapat dibagi menjadi tiga 
baglan : 1. Kelas atas

2. Kelas menengah

C. Van Vollehoven : Penenu hukum adat. ter.lemah- 
an LIPI, Jambatan, Jakarta, 19B1,h.2. ■”

7
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3 . Kelas rendah 
Dimensi yanp, kedua adalah lembaga- lembaga so3ial

yang merupakan himpunan norma- norma yang mencakup pada 
kebutuhan- kebutuhan pokok masyarakat,

Sedangkan dimensi yang ketiga adalah yang mencakup 
peranan maupun perilaku daripada anggota masyarakat atau

dapat juga disebut gaya hidup;
Dimensi yang keempat adalah yang menyangkut kelom-

pok- kelompok sosial dalam masyarakat dimana pengelompok- 
annya didasarkan atas rasf suku maupun keahlian/ skill.

Struktur sosial masyarakat Bali secara sederhana 
dapat dilihat pada dimensi pelapisan sosialnya menurut 
klen (dadia) dan kasta, sedangkan dari segi peranan so - 
sial dan pengelompokan sosial didasarkan atas konsep ke- 
satuan wilayah.

Sistem kasta terdiri dari : Brahmana, Ksatria, 
Waisya (Triwangsa), Sudra dan kelompok M Jaba ". Sistim 
kekerabatan patrilinial oleh para ahli dinamakan patrili- 
nial beralih- alih, bukan patrilinial murni, karena di 
Bali terdapat lembaga yang memungkinkan penyimpangan, ya- 
itu melalui pengangkatan seorang anak wanita menjadi '

M Sentana rajeg «. Disini secara hukum ia berubah status 
menjadi anak laki- laki dan bila ia kawin, maka perkawin- 
annya dilangsungkan menurut lembaga perkawinan " Nyentana 
nyeburin M dimana suamilah yang berstatus sebagai perem-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM TENTANG 
PERKAWINAN " NGEROROD " Dl BALI 
SEJAK BERLAKUNYA UU NO I TAHUN 1974

ELSKA AMELIA BINKENDIJK



13

puan. Lembaga Sentana raj eg ini mempunyai dasarnya dalam 
pentingnya kehadiran seorang laki- laki untuk meneruskan 
garis keturunan. Sebab tugas anak laki- laki di Bali Ba- 
ngat diperlukan dalam penyelenggaraan upacar- upacara ke- 
agamaan terutama dalam pitrayadya (upacara- upacara ter- 
hadap leluhur; pitra » orang mati) upacara pitrayadya 
tersebut harus dilakukan oleh keturunan lurus garis laki-

laki saja yang disebut M batang lempeng ". Anak laki- la
ki yang dapat membukakan jalan ke surga untuk arwah orang 
tuanya dan leluhurnya. Dalam hal H Ngaben M yang meyupa- 
kan suatu upacara yang mutlak dilakukan oleh seluruh ma
syarakat Bali, dalam penyelenggaraannya sangat membutuh- 
kan keturunan laki- laki. Klen kecil di Bali yang dise - 
but " Dadia " yang merupakan golongan keluarga yang di - 
tarik garis patrilinial tersebut, bertempat tinggal da
lam sebuah pekarangan yang merupakan gabungan ” kurun ” 

atau rumah tangga- rumah tangga. Fungsinya terutama yang 
paling menanjol adalah memelihara hubungan tolong meno- 
long dalam kehidupan sosial serta memelihara pemujaan ter- 
hadap M pura dadia M. Fungainya sebagai pemegang hak milik 
komunal. Hak ulayat atas tanah seringkali tidak ada pada 
dadia di Bali, karena tanah biasanya milik desa atau ban- 
jar, milik kurun ataupun induvidu. Perkawinan antar ang- 

gota dadia berdasarkan endogami dan tidak berdasarkan 
eksogami.
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Setiap induvidu masyarakat bertindak menurut nor
ma- norma khusus dalam kedudukannya pada suatu pranata 
ao3ial. Tingkah laku dari induvidu yang mementaskan eua- 
tu kcdudukan tertentu tersebut disebut ” peranan sosial 
Ada dua macam kedudukan bagi tiap induvidu yaitu kediiduk- 
an yang diperoleh dengan sendirinya dan kedudukan yang

gdiperoleh dengan usaha.

Kedudukan yang diperoleh dengan sendirinya digaris- 
kan dalam adat masyarakat yang dalam hal ini tentu saja 

induvidu tersebut sebagai pemeran, sehingga peranan yang 
diharapkan sesuai dengan masyarakat tersebut, Selanjutnya 
peranan induvidu sebagai pemeran dalam kaitannya dengan 
peranan yang diharapkan tampak didalam kesatuan masyara
kat hukum teritorial yang disebut desa atau ban,jar. Indu
vidu akan diakui secara penuh sebagai anggota desa atau 
ban.lar apabila ia telah kawin, baik secara 11 Ngerorod M 
maupun secara n Memadik

Selain daripada itu, desa di Bali mempunyai dua 
pengertian, Pertama, desa sebagai komuniti yang bersifat 
sosial, tradisional, religius adalah satu kesatuan wila
yah dimana para warganya secara bersama- sama atas tang- 
gungan bersama mengkonsepkan dan mengaktifkan upacara ke-

g
Koentjarningrat : Pengantar Ilmu Antropologl. 

Akaara Baru, Jakarta, h. 185.
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agamaan, kegiatan- kegiatan sosial yang ditata oleh sua
tu sistem budaya atau adat istiadat .],Desa yang dalam pe- 
ngertian ini disebut desa adat, berwenang untuk memben
tuk '*peraturan desa dan menegakkannya* Peraturan- pera- 
turan tersebut dinamakan 11 Awig- awig desa M yang didalam- 
nya memuat sanksi positif maupun sanksi yang bersifat 
negatif.

Pengertian yang kedua, adalah desa sebagai suatu 
komuniti yang bersifat administratif atau kedinasan yai- 
tu suatu wilayah dibawah kecamatan dan dikepalai oleh 
kepala desa ( perbekel ). Para warga desa disatukan oleh 
adanya kesatuan fungsi yang dijalankan oleh desa sebagai 

kesatuan administratitif.
Kestuan wilayah sebagai pengelompokan yang lebih 

kecil dan berada dibawah lingkungan desa disebut "Banjar", 
Fungsi banjar pada umuranya dapat digolongkan menjadi tiga 
kelompok, yaitu :

1 . melakukan upacara ” suka- suka ”, misalnya upa -

cara suka yang berupa penyelenggaraan perkawinan, 
potong gigi, sedangkan upacara duka, misalnya 
upacara kematian seperti pembakaran mayat "Ngaben".

2 . gotong royong dalam pemeliharaan lingkungan, 
misalnya pembuatan dan pemeliharaan jalan raya, 
kerja bakti dan lainnya.

3. fungsi di bidang hukum seperti sebagai saksi da-
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lam perkawinan dan perceraian, yang menentukan 
siapa yang berhak mendapatkan ” karang Deaa M dan 

juga menyelesaikan sengkete mengenai " karang de
sa " tersebut. Menetapkan peraturan banjar yang 
dinamakan ” Awig- awig banjar tt.

3 . Hukum perkawinan adat di Ball
Manusia tidak akan dapat berkembang biak tanpa ada

nya suatu perkawinan ( wiwaha ). Perkawinan menyebabkan 
dan keturunan akan berkembang menjadi kerabat kemudian 
berkembang lagi menjadi masyarakat. Nilai perkawinan me- 
nyangkut pula nilai kehormatan keluarga dan kerabat yang

bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pe- 
laksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat agar 
dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang 
memalukan, yang akan menjatuhkan nilai- nilai* martabat 
kehormatan keluarga ataupun kerabat yang bersangkutan.

Pada masyarakat Bali perkawinan ditinjau daripada 
sifat perkawinannya dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu :

1. Perkawinan keluar ;
2. Perkawinan nyeburin.
Sedangkan menurut bentuknya perkawinan pada masya- 

kat Bali dapat dibedakan menjadi emapat golongan, yaitu :
1. Perkawinan mejang kepang;
2. Perkawinan ngerorod atau merangkat, yaitu bentuk
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perkawinan dengan cara melarikan wanita ;
3. Perkawinan memadik, yaitu bentuk perkawinan de - 

ngan cara peminangan ;
4. Perkawinan melegnndang, yaitu bentuk perkawinan 

dengan cara melarikan wanita secara paksa.
Dalam adat Bali seorang laki- laki boleh kawin de

ngan lebih dari seorang isteri, tanpa batas bersamaan 
( poligami ). Sedangkan bagi perempuan hanya boleh kawin 
dengan seorang laki- laki saja pada waktu bersamaan.

Pelanp;garan atas ketentuan ini menimbulkan tindak pidana 
adat ( drati krama ). Akibat adat berpoligami ini adalah 
suaminya tidak diijinkan bercerai sah, tetapi dianggap 
melnkukan tindak pidana adat " Amandal sanggama ”.

Untuk sahnya suatu perkawinan di Bali, suami is
teri secara fisik haruslah dewasa dan mampu untuk melaku- 
kan suatu perkawinan dan haruslah menyetujui perkawinan 
ternebut. Seorang wanita dapat dianggap dewasa jika ia 
sudah pernah menstruasi. Persetujuan suami isteri merupa
kan syarat mutlak, sedangkan persetujuan wali si isteri 
bukan merupakan syarat bagi suatu perkawinan. Jika tidak 
momperoleh persetujuan orang tua atau walinya, si perem
puan boleh melakukan ngerorod atau merangkat.

Menurut tradisi di Bali, suatu perkawinan dapat 

dinyatakan sah setelah upacara " Beakala H atau n beakon "
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qdilakukan di depan sanggar.^
Bagaimana dengan kasta T’. Sesudah tahun 1951 per- 

"bedaah kasta antara suami isteri sudah tidak merupakan 

rintangan lagi bagi pasangan wanita dan laki- laki untuk 
melakukan suatu perkawinan.

Perempuan dari kasta lebih tinggi yang kawin de

ngan laki- laki dari kasta lebih rendah, turun kastannya 
dan mendapat kasta suaminya. Ia tidak diijinkan pulang 
kerumah asalnya lagi atau menegur prang tuanya sebagai 
sediakala, melainkan ia harus menyesuaikan diri dengan 
penurunan kastanya sesuai dengan dasar patrilinial, Se
dangkan jika seorang laki- laki yang berkasta kawin de
ngan seorang perempuan sudra ( tidak berkasta ). Si is - 
teri berganti nama dan naik derajat menjadi w jero M atau 
dipanggil juga " mekele " ( jero mekel ).

Hubungan keluarga tertentu dapat menyebabkan per
kawinan menjadi terlarang* Pelanggaran adat dalam perka
winan terlarang ini disebut " gamya- gamana " dengan an- 
caman hukuman buang ( Belong ) selama maximum 10 tahun. 
Jenis perkawinan terlarang ini adalah*::

1 , perkawinan antara orang- orang yang berkeluarga 
dalam garis lurus ke atas dan ke bawah ;

^Gde Pudja, MA : Pengertian Perkawinan menurut hu
kum Hindu, h* 41.
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2 . perkawinan antara mertua dengan menantu ( baik 
laki- laki maupun perempuan ^.;

'5. pprkftwJnnn nntnru piimnn atau bibi dengan komennk 
an 1 aki- } j atau perempuan ;

4 , perkawinan antara bapak tiri dengan anak tiri a 
tau anatar Ibu tiri dengan anak tiri ;

5 . perkawinan antara Beorang laki- laki dengan bibi 
nya derajat sepupu satu kali.
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PKRKAWINAN HGKROROD

1 . Pengertian perkawinan ngerorod
Dalam kamus hukum adatnya Soerjono Soekanto, di-

sebutkan bahwa ngerorod adalah perkawinan lari dikalang-
an orang- orang Tenganan Pegringsingan atas dasar kese-
pakatan antara pemuda dan gadis.

Ngerorod sebagai suatu istilah sering pula menun-
jukkan sebagai suatu pengertian kumpulan, artinya bahwa
didalam pengertian ini terkandung beberapa pengertian -

10pengertian khusus,
Ngerorod sering disebut ngelayat atau ngerangkat 

adalah suatu bentuk perkawinan pada masyarakat Bali di
mana kedua calon mempelai bersama- sama melarikan diri 
meninggalkan rumahnya masing- masing dengan bertujuan a- 
gar mereka pada suatu ketika diakui oleh masyarakatnya
bahwa mereka adalah calon pengantin yang akan melakukan 

11perkawinan.
Perkawinan ini haruslah dilaksanakan berdasarkan

B A B III

1°Moh Koesnoe : Saat terjadlnya suatu perkawinan 
menurut adat"ngerorodlf,EPkN No tanun V.Sept .

1 1Ibld.

20
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kehendak bersama ataa da»ar suka sama suka kedua belah 
pihak calon pengantin.

Denagn memperhatikan cara bagaimana ngerorod itu

dilaksanakan maka didalam pengertian inI dibedakan anta - 
ra pengertian M mc‘madik M dan pengertian " neleb n atau 
" memaling " ataupun " merangkat *' . Ngerorod dinamakan 
sebagai memadik bilamana hal itu dilakukan dengan jalan 
meminangsi perempuan itu pada orang tuanya oleh pihak 

laki- laki yang bersangkutan. Sedangkan ngerorod dinama
kan w neleb 11 atau n memaling ,f atau ” merangkat " bila- 
mana hal itu dilakukan dengan jalan yang berdasarkan pa
da persetujuan si perempuan untuk membawa lari si perem
puan itu dari kekuasaan orang tua atau keluarganya yang 

bertanggung ,1awab terhadapnya.
Bentuk perkawinan ngerorod ini umumnya dilakukan 

oleh mereka yang menyelesaiknn masalah perkawinanya. Tidak 
parang pula terjadi walaupui, para pihak atau orang tua 
dari si laki- laki maupun si perempuan telah tercapai ka- 
ta sepakat bahwa anak mereka di jodohkan menjadi suami

isteri, namun demi untuk merighindari biaya yang berlebih- 
lebihan yang biasanya ditentukan oleh adat kebiasaan ya
ng berlaku pada umumnya, maka dengan jalan perkawinan

ngerorod adalah merupakan penyelesaian yang relatif lebih 
praVt. i fi.
2 . Sebab. akihat dan saat terjadinya perkawinan ngrrorod
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Dalam kelaziman, bahwa sebelum perbuatan ngerorod 
dilakeanakan, laki- laki yang bersangkutan telah berke - 
nalan dengan perempuan yang menjadi idamannya. Perkenal-

an tersebut akhirnya menjadi jalinan cinta kasih antara 
kedua pihak yarg bersangkutan.

Pelaksanaan ,dari perkawinan ngerorod .harus meme- 
nuhi ketentuan- ketentuan yang telah digariskan oleh 
adat. 12 .

1 . ngerorod dilakukan pada malam hari yang menanda- 
kan bahwa kedua belah pihak tersebut telah menun- 
jukkan dadnya kesungguhan hati untuk tujuan yang 

utama yaitu melakukan perkawinan. Dengan dipilih- 
nya waktu pada malam hari tersebut adalah suatu 
petunjuk bahwa sang wanita tersebut sudah benar- 

benar berani menentukan hidupnya sendiri. Ia te
lah mengambil keputuaan bahwa ia akan hidup ber- 
sama- sama dengan seorang laki- laki calon suami- 

nya yang pada akhirnya akan melakukan perkawinan;
2 . pada malam hari ketika calon- calon mempelai me- 

larikan dlri bersama- sama dari rumahnya tersebut, 
maka pihak calon mempelai laki- laki dalam hal ini 
anggota keluarganya diharuBkan mengirimkan utus- 
an kerumah orang tua wanita dengan memberitahukan

2̂Moh Koesnoe : Op,Cit♦, h.53
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dan menyatakan bahwa seorang anggota keluarganya 
telah ngerorod dengan anak dari orang tua yang di- 
beritahukan tersebut menurut istilah Bali di^ebut 
*' ngeluku " , Ngeluku ini dilakukan datang secara 
pribadi kepada pihak keluarga wanita yang telsh

lari bersama- sama dengan laki- laki tersebut.
Oleh karenn ptnerangan di desa atau daerah yang 
diluat kota itu gelap di malam hari, maka ngelu
ku ini dilakukan oleh utusan daripada pihak laki- 
laki itu dengan membawa lampu dan disamping itu 
pakaian orang yang diutus tadi biasanya telah la- 
zim digunakan pakaian tertentu* Selain itu utus
an pihak keluarga laki- laki juga memberitahukan 
kepada orang !bua pihak perempuan semuanya harus 
terdiri daripada orang tua laki- laki saja. Nge- 
1 uku sering disebut mewangsit/ ngandeg. 
bfjhwa utusan dari pihak laki- laki yang mclnlui 
desa lain didalam melakukan ngeluku tersebut ha
rus diantar oleh pamong desa setempat, sehingga 
didalam hal ini utusan tadi jarang datang ke pi
hak keluarga perempuan tanpa pamong desa di tem- 
pat prang tua si wanita tersebut. 
sesudah laki- laki dan perempuan yang lari ber- 
sama- sama meninggalkan tempat semula, pasangan 
tersebut tinggal berdiam diri bersama- sama di-
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dalam tempat atau dirumah orang lain selama ki- 
ra- kira tiga hari atau beberapa hari dan kadang- 
kala terus sampai adanya pesekapan. Setelah sele- 
sai pesekapan tersebut pada hari yang baik, laki- 
laki dan perempuan yang telah melakukan perkawin
an pada yang baik tadi akhirnya pulang dan kepu- 
langan ini menurut istilah Bali disebut " mulih 
pengerorod ". Dalam hal ini pada masyarakat Bali 
tidaklah lazigi bahwa pulang tersebut terus lang- 
8ung ke rumah pihak laki- laki. Ketentuan menge
nai tempat tinggal atau rumah tinggal ngerorod 
laki- laki dan perempuan tersebut dipilih sedemi- 
kian rupa sehingga masing- masing pihak dapat 
mengetahuinya ;

5. setelah itu pihak Bi wanita melakukan " panetes " 
atau penyelidikan untuk memerikaa keadaan yang 
sebenarnya dengan datang ke tempat pengerorodan. 
Panetes inB dilaksanakan dengan cara- cara ter- 
tentu yaitu bahwa penyelidikan haruslah disertai 
atau didampingi oleh pamong desa setempat. Dan 
penyeledikan tersebut yang disertai oleh pimpin- 
an desa dibuat sedemikian rypa sehingga ayah a - 
tau wali si wanita tersebut dapat mempunyai ke- 
8empatan untuk langsung berhubungan, berbicara 
mendengar dari mulut si wanita tersebut mengenai
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sikap hatinya didalam pengerorodan tadi memang 
berdasarkan atas auka eama suka, adalah audah . 
menjadikan kewajiban bagi pamqrtg desa untuk mem
berikan perlindungan hukum kepada si ngerangkat. 
Sebaliknya bilamana pengerangkfctan.’ ifii1 tidak wa- 
Jar maka pamong desa yang bersangkutan atas per- 
mintaan yang berkepentingan melindungi pengambil- 
an si wanita dan selanjutnya mengembalikan kepada 
kepada keluarganya. Hal ini bisa terjadi dengan 
adanya paksaan, tujuan atau penculikan dari pihak 
laki- laki yang tidak benar. Bilamana'pengerang- 
katan adalah tidak berdasarkan auka sama auka 
menurut adat Bali, tindakan pengerangkatan tadi 

adalah batal dan selanjutnya diserahkan persoal- 
an ini kepada yang berwajib, Perbuatan ini menu

rut adat Bali, disebut melegandang yaitu yang ter- 
masuk bentuk perkawinan dalam adat Bali dimana 
perkawinan itu berdasarkan atas paksaan atau pen
culikan terhadap wanita atau gadis, akibatnya ia- 
lah bahwa laki- laki yang melakukan melegandang 
ini adalah orang yang berbuat melanggar hukum a - 
dat Bali. Kitab Undang- undang Hukum Pidana pun

melarangnya ;

6 . bilamana didalam pengerorodan tersebut tidak ter- 
jadi sesuatu dalaqjj arti pengerorodan adalah wa;Jar,
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maka didalam waktu beberapa hari atau malam calon 
suaml isteri tersebut dapat berhubungan sex ( ber-

setubuh ), apakah pada malam hari atau waktu lain 
di tempat pengerorodan tersebut. Bilamana perse- 
tubuhan tadi terjadi maka pada hari berikutnya 
di tempat tersebut diadakan suatu upacar kecil 
yang disebut dengan istilah ,T banten kalamiji " 
atau juga disebut dengan istilah upacara " sesar. ‘ 
jut labuh rah ”. Dengan demikian hubungan sex te
lah terjadi sebelum adanya upacara perkawinan itu 
sehdiri dilakukan. Baru kemudian pada hari yang 
baik barulah dilakukan upacara mesakapan atau. u- 

pacara mewibawa yaitu suatu upacara yang menanda- 
kan sahnya suatu perkawinan tersebut. Sebelum u- 
pacara mesakapan tersebut, keluarga pihak laki- 
laki harus memberitahukan dahulu kepada pihak ke
luarga perempuan tentang diadakan mesakapan ter- 
Bebut menurut istilah Bali disebut M mepradang ". 
Adakalanya pihak perempuan menyatakan keberatan-

nya dengan diadakannya upacara mewiwaha. Akan te- 
tapi lazimnya orang tua tidaklah keberatan akan 
diadakan upacara mewiwaha di dalam arti sebebas- 

bebasnya. Apabila pihak wanita tidak keberatan, 
maka pada hari yang telah ditentukan diadakan u- 
pacara yang disebut " natab banten pasekapan pe-
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kale- kale " . l)a.lam pada itu pihak mempelai laki- 
laki mengirimkan apa yang dinamakan sodan kerumah 
orang tua mempelai perempuan yang bermaksud untuk 
mempersembahkannya di dalam sanggah atau pemera- 
jaan oi isteri dan dari pemerajaan tersebut di- 
ambil arti air atau tirtha yang nantinya dipakai 

untuk mernrrikkan air tersebut pada waktu mewiwa
ha itu. Adapun sodan yang dibawa dari pihak ke

luarga laki- laki kepada pihak perempuan terse
but terdiri daripada nasi dan pejati. Si peneri- 
manya sodan di dalam keluarga tersebut, maka baru- 
lah dilakukan ypacara inepejati. Mepejati adalah 
suatu upacara yang mempunyai makna suatu pemberi- 
tahuan kepada Bathara Bathari leluhur si isteri 
yang menyatakan bahwa ia sudah kawin. Upacara me- 
pejati ini bagi pihak keluarga si isteri adalah 
juga bermaksud ngaturang piuning ring sanggah. 
Setelah upacara pasekapan selesai', beberapa kemu- 
dian pengantin baru tadi pergi kerumah orang tua 
si ieteri dengan membawa saji- sajian serta kue- 
kue dan disinilah dibawanya ketupat bantal diikuti 
dengan sanak keluarganya serta handai taulan atau 
tfM.nnppa dari pih;ik Inki- Inki tcrutama yar.p dn- 
pat boT’paul secara baik. Kedatangan pengantin bs- 

ru kepada keluarga perempuan disebut dengan is+i-
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lah M memali " . Adapun tindakan memali sendiri 
di Bali disebut juga " mejauman atau mererasan "♦ 
Adapun ketupat bantal Berta kue- kue yang berma- 
cam ragamnya itu yang dibawa kepada pihak keluar- 
gn wanita mengandung arti bertujuan untuk memper-

erat tali kekeluargaan antara pihak laki- laki 
dan pihak perempuan. Pada kesempatan tersebut si 
wanita tadi ngaturang sembah mohon pamit kepada 
Bathara Hyanfc Gurunya yang ada di dalam rumahnya 
sendiri itu. Setelah mohon permisi dengan memberi- 
tahukan sembah tersebut mulai saat itu wanita tadi 

berhenti menjadi damuh dipemerajaan aslinya dan 
semenjak itu wanita tersebut mulai menjadi damuh

di pemerajaan suaminya. Maka lengkaplah sudah se- 
luruh proses perkawinan ngerorod ini.
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B A B IV
RUANG LINGKUP SEHTA SIKAP PENECAK HUKUM 
DALAM MKNYKI.ESAIKAN SENGKETA PERKAWINAN

NGEROROD SEJAK BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG 
NO I TAHUN 1974

1. Ruang lin^kup perkawinan ngerorod sejak berlakunya

Undang- undang No I Tahun 1974
Dengan berlakunya Undang- undang tentang perkawin

an yaitu Undang- undang No I Tahun 1974 ( LN 1974 No I 

dan TIN No 3019 ) tanggal 2 januari 1974 dan mulai ber
laku tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pemerintah 
No 9 Eahun 1975 adalah merupakan tonggak baru dalam per- 
kembangan hukum nasional di Indonesia ini.

Undang- undang No T Tahun 1974 ini bermaksud meng- 
adnknn unifikani dnlnm bidang hukum perkawinan, yaitu de
ngan berlakunya nntu undang- undang sebagai ketentuan a- 
tou hukum bagi semua warga negara dalam hal mereka mutlak, 
karena bila diamati di dalam ketentuan pasal 66 Undang- 
undang No I Tahun 1974 masih dimungkin adanya berbagai 
variosi menurut aturan hukum yang telah ada sebelum keten- 
tuaniiu diatur di dalam Undang- undang No I Tahun 1974 
tersebut.

Undang- uMinng No I Tahun 1974 terdiri dnrl 67 ja- 
dan 13 bab, sedangkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahu,
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1975 terdiri 49 pasal dan 10 bdb .
Bagaimanakah kedudukan hultum adat dan agama dalam 

masalah perkawinan dengan berlakunya Undang- undang No I 
Tahun 1974 ini. Terhadap pertanyaan ini, penjelasan umum

no 3 menyatakan bahwa Undang- undang tentang Perkawinan 
ini telah menampung didalamnya unsur- unsur dan ketentuan 
hukum agamanya dan kepercayaannya Itu dari yang bersang
kutan. Untuk mengetahui sejauhmana hukum adat disampingi
hukum agama diakui eksistensinya dan dihormati dalam Un- 
dang- undang tentang Perkawinan No I Tahun 1974* maka a- 
kan lebih baik kalau ditinjau dari apa yang termatub da
lam pasal- pasal Undang- unadang No I Tahun 1974 yang ber- 
kaitan dengan hal tersebut,

Dalam pasal 2 ayat 1 dari Undang- undang No I Ta
hun 1974 disebutkan bahwn perknwinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan ke
percayaannya. Dengan perumusan pada pasal ini jelas bah
wa tidak ada kepercayaannya ittt, sesuai dengan Undang- 
Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum

nasing- masing agamanya dan kepercayaannya itu adalah ter- 
masuk ketentuan’ perundang- undangan yang berlaku bagi go-

longan agama dan kepercayaan yang sepanjang tidak berten- 
tangan atau tidak ditentukan lain dalam Ulidang- undang 
No I Tahun 1974 tersebut.

Di dalam pasal 6 ayat 6 ; pasal 7 ayat 3 dan pasal
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10 juga menyirat ketentuan tersebut. Sedangkan di dalam 
pasal 29 ayat 2 lebih jelas lagi menyatakan bahwa per - 
janjian perkawinan tidak dapat difiahkan bilamana melang- 
gar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan. Dari keten
tuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perka
winan tidak boleh melanggar batas- batas hukum tertulis, 
hukum agama dan hukum adat. Lebih jauh lagi disbutkan da
lam pasal 37 bahwa bila perceraian putus karena percerai- 
an harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing. 
Jelas bahwa dalam hal ini yang dimaksud hukumnya masing- 
masing ialah hukum agama, hukum agama, hukum adat dan hu- 
kum- hukum lalnnya.

Sedangfcan dalam pasal 66 yang menyebutkan bahwa 
untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan de
ngan perkawinan berdasarkan atas Undang- undang ini, ke- 
tentuan- ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- undanfc 
Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Ordonansi Perkawin- 
an Indonesia Kristen ( Huwelijks Ordonantie Christen In
donesia S. 1933 No 73 ), Peraturan Perkawinan Campuran 
( Regeling Op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No 158 ) dan 
peraturan- peraturan lain yang mengatur tentang perkawin
an sejauh telah diatur dalam Undang- undang ini, dinyata- 
kan tidak berlaku. Yang dimaksudkan didalam pasal 66 ini 

sebenarnya kurang begitu jelas, walaupun dalam penjelas- 
an pnsalnya dinyatakan n cukup jelas " . Rumusan " Pera -
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turnn lain yang inengntur perkawinan " dalam pasal 66 ter
sebut memerilakan penegasan .lebih lanjut. Memori penjelas- 
an tftrhndap pnsal 60 tersebut tidak member petunjuk yang 
sekiranya dapat riigunakan sebagai pegangan dalam melaku-

knn ponnfnirnn.
Ken"/?rs;iJ ha'l ini k i rrmya yuri uprudensi Mahkamah

14Agung dapat memeAang peranan aktif dan efektif.

Dalam pandangan yang lain, termasuk kepada penger
tian ,f Peraturan- peraturan lain " dalam pasal 66 terso-
but, bukan hanya hukum tyrtulis tetapi juga hukum adat.1̂  

Dalam hal ini penafsiran bukan diserahkan pada
Mahkamah Agunp, tetapi dapat dilakukan sendiri. Akhirnya 
dari pasal- pasal Undang- undang No I Tahun 1974 terse

but, melalui pendalaman implikasi ketentuan penutup, khu- 
suBnya pasal 6 6, pasal 37 dan petunjuk Mahkamah Agung de
ngan Surat Edaran tanggal 20 Agustus 1975* dapatlah dika- 
takan bahwa pengaturan berbagai hal di bidang perkawinan, 
hukum adatlah merupakan hukum positif.

Dan untuk lebih jelaanya pendirian Mahkamah Agung

3?

13R Sardjono, : Berbagai- bagai maaalah hukum da' 
lam Undang- undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Malalah 
Hukum ¥r£sam"»o ' h.26------------- J

14Ibid

Perkawinan
^Hazairin, : Tlnjauan mengenai Undang- undang 
nan No I Tahun~V974, h.l2

i
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itu adalah sebagai berikut :
1. Undang- unadang No I Tahun 1974 sebagai Undang- 

undang tentang Perkawinan Nasional bermaksud meng- 
adakan unifikasi di bidang hukum perkawinan tanpa 
menghilangkan ke Bhinnekaan, karena masih berla
kunya hukum perdata positif di masyarakat ;

?. tidak semua materi Undang- undang No I Tahun 1974 
sudah dapat dilaksanakan tetapi masih harus me - 
nunggu peraturan pelaksanaannya yang diatur de - 
ngan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Peme
rintah No 9 Tahun 1975 »

3. hal- hal yang tidak diatur dalam Peraturan Peme
rintah itu belum dapat diperlakukan secara efek- 
tif, untuk itu masih diperlukan peraturan hukum 
yang lama.
Dalam uraian- uraian tersebut di atas, jelaslah 

bahwa hukum yang berlaku dalam perkawinan adalah variatif 
sifatnya, yaitu : Undang- undang No I Tahun 1974, Hukum 
Agraria, Hukum Adat, Perlaturan- peraturan tertulis lain- 
nya sepanjang materinya tidak diatur oleh Undang- undang 
No I Tahun 1974.

Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 
" Ngerorod " sebagai leinbaga perkawinan menurut Hukum 
Adat Bali masih mempunyai tempat dalam ruang lingkup hu
kum positif sesudah tanggal 1 Oktober 1975 atau sejak
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berlakunya Undang- undang M  I '̂ ahun 1974 tersebut.
2. Sikap penegak hukum dalam menghadapi sengketa perka- 

wlrmn ngerorod se.ink berlakunya Undang- undang No I 
Tahun 1974

Didalam hukum positif ditentukan bahwa yang dina- 
makan penegak hukum adalah polisi, jaksa dan hakim, te 
tapi karena perkawinan dalam hal ini diklasifikasikan 
ke dalam hukum perdata, maka perilaku yang lebih tepat 
untuk dianlisa hunyalah sikap para hakimnya.

Untuk lebih jelasnya dalam melihat sikap dari pe
negak hukum tersebut dalam memandang atau mengahadapi 

sengketa perkawinan ngerorod sejak berlakunya Undang- un
dang No I Tahun 1974 akan lebih baik kalau di tilik dari 
kasus yang pernah terjadi. Salah satu kasus yang pernah 

terjadi adalah mengenai pembatalan perkawinan ngerorod 
dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juli 
1977 No 43 PN. DPS 1977 seperti yang dikemukakan oleh

I Dewa Gede Atmadja dalam tesisnya tentang studi perka -
1 fiwinan ngerorod. . Kaoun tersebut adalah sebagai berikut : 

W.S. ( penggugat ) menggugat I MD.G.S. ( tergugat I ) 
dan I.P.G.S. ( tergugat II ). Dalil gugatan penggu
gat pada popoknya adalah bahwa anak ( putri ) kan -

I Dewa Gede Atmadja : Kepatutan hukum maayara - 
knt Ball studi perkawinan H Ngerorod M, ^983, h"777

16

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM TENTANG 
PERKAWINAN " NGEROROD " Dl BALI 
SEJAK BERLAKUNYA UU NO I TAHUN 1974

ELSKA AMELIA BINKENDIJK



35

dung penggugat dikawini oleh tergugat X ( anak ter- 
gugat II ) dan tidak dilakukan menurut ketentuan- 
ketentuan Hukum Adat Bali dan Undang- undang Perka
winan, sehingga perkawinan tersebut tidak sah dan

mohon agar perkawinan tersebut dibatalkan.
Selanjutnya dalam pertimbangan hukum hakim dapat 

dilihat dalam hubungannya yang menyangkut pertimbangan 
pengakuan terhadap perkawinan ngerorod dan aspek sahnya 
perkawinan tersebut dalam kaitannya dengan Undang- undang 
No I Tahun 1974 tersebut adalah sebagai berikut :

1 . pada umumnya ngerorod ( kawin lari ) ditempuh 
oleh kedua mempelai apabila keluarga si gadis ti- 
dak menyetujui perkawinan anaknya atas alasan per-
bedaan koota atau latar belakang sosial ekonomi ; 
sola in itu nuiiudah ui gad in di dnpat oleh pria

maka keluarga si pria datang kerumah si gadis 
memberitahukan bahwa anak gadisnya telah kawin 
dengan seorang pria ( ngeluku ) ;

3 * dalam ka»us ini, ngeluku sudah dilakukan secara 
patut oleh keluarga mempelai laki- laki, karena 
dapat dibenarkan menurut hukum adat, walaupun pa

da hemat penggugat adalah sebaliknya.
4. menurut Adat Bali, perkawinan itu dianggap sah 

apabila telah dilakukan upacara ” mesakapan "

yaitu kedua mempelai mengahadapi sesajen M bia -
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knln M yang dilakukan ol eh seorang pcmangku d 
halaman rumah. Dan menurut sanksi hal tersebut 
telah dilakukan oleh tergugat I dengan anak prng- 
gugat sohingga dengm demikian perkawinan itu de

ngan perkainan itu dengan sebenarnya menurut H j- 
kum Adat sudah memtrnuhi syarat ;

5. walaupun penggugat menganggap hal tersebut seba- 
liknya, karena diiakukan tanpa persetujuan dari 
orang tua si gadiB dan si gadis masih dibawah u- 
mur, hal tersebut oleh hukum adat tidak merupa
kan kreteria untuk dapat membatalkan suatu per - 
kawinan kecuali terbukti bahwa si gadis dikawini 
secnrn paksa ;

6 . lembaga " kawin lari " ( ngerorod ) menurut hu
kum Adat Bali masih dibatalkan, walaupun sudah 
ada Undang- undang lerkawinan untuk seluruh umat.

Dalam hal- hal tersebut di atas (tkeenam butir per- 
timbangan hukum tersebut ), maka dapatlah disimpulkan di- 
sini hakim masih mengakui bahwa perkawinan ngerorod ada

lah bentuk perkawinan yang sah. Hal itu dikarenakan di- 
satu pihak diakui eaksistensinya sebagai suatu hukum ya
ng masih hidup di dalam masyarakat Bali dan di lain pi- 
hnk diakui sebagai cara masyarakat Bali untuk meneroboa 
perkawinan karena adanya perbedaan kasta dan perbedaan 
status sosial ekonomi yang biasanya menjadi penghalang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM TENTANG 
PERKAWINAN " NGEROROD " Dl BALI 
SEJAK BERLAKUNYA UU NO I TAHUN 1974

ELSKA AMELIA BINKENDIJK



37

dalam melangsungkan suatu perkawinan dalam masyarakat 
adat ( tradisional ).
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B A B V  
PTCNUTUP

1 , Kealmpulan
T)nrl beberapa bab yarig diuraikan tersebut di atoa

dopatloh di tarik beberapa kesimpulan :
1 . masyarakat Bali ini dikenal sebagai masyarakat 

yang memegang teguh tradisi adat dan tradisi adat

ini banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebab 
mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, sehingga 
tradisi adat inilnh yang berperan dalam kehidup- 
an sehari-.hari. Dan struktur sosial masyarakat 
Bali dapatlah dilihat menurut klen ( dadia ) dan 
kasta. DisampSmg itu juga klen ( dadia ) ini me- 
narik garis keturunan patrilineal. Dalam hukum 
perkawinannya bahwa seseorang laki- laki boleh

kawin lebih dari 1 orang sedangkan seorang perem
puan tidak boleh kawin lebih dari 1 orang. Jika 
si perempuan melanggar maka perempuan tersebut 
dapat dikenakan tindak pidana adat. Dan sahnya 
suatu perkawinan di Bali secara phisik adalah ha
rus dewasa, mampu melakukan perkawinan dan harus 
ada persetujuan dari dua belah pihak ( calon pe- 
ngatin ). Apabila di antara salah satu orang tua 

tidoV setuju maka ini bukan menjadi maaalah ;

38
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2 * ngerorod ini dilakukan adalah untuk menghindari 
biaya yang berlebih- lebihan yang biasanya sudah 
ditentukan oleh kebiasan- kebiasaan yang berlaku, 

walaupun dari pihak orang tua laki- laki maupun 
pihak ©rang tua perempuan telah sepakat ;

3. perkawinan ngerorod sejak berlakunya Undang- un
dang No I Tahun 1974 ini tetap berlaku sebab di

dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa untuk 
perkawinan itu harus berdasarkan Undang- undang 
yring berlaku itu adalah Undang- undang Hukum Per
data, Ordonansi Perkawinan Indonesia, Peraturan 
Perkawinan Campuran dan Peraturan- peraturan la
in yang tidak diatur dalam Undang- undang. Jadl

peraturan- peraturan lain disini adalah bukan ha- 
nya hukum tertulis saja tapi juga hukum adat. Pan 
apabila terjadi sengkeeta maka penegak hukumlah 
yaitu yang menyelesaikannya. Dalam hal ini hakim- 
lah menyele3aikannya karena ini masalah perkawin
an .

2 . Saran- saran
1. Perkawinan ngerorod adalah sebagai bentuk perka

winan yang sah sehingga demikian diperlukan ada- 
nya suatu poncataLari kernudian atas pencatatan i.<rr— 
oebut diberikan suatu surat keterangan tentang 

perkawinan yang sah, yang terjadi di antara raerr-
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kn berdua. Hal tursebut untuk memberikan suatu 
bukti bahwa suaroi isteri tersebut benar- benar 
adalah suami isteri yang sah secara hukum yang 
berlaku.

2 . Perlu ditingkatkan adanya penyuluhan hukum dalam 
masalah pelaksanaan perkawinan hukum adat masing- 

masing dengan imbangan pada pelaksanaan Undang- 
undang No I Tahun 1974 ( Undang- undang Perkawin
an National ).
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