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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Konteks Penelitian 

Pasca langgengnya patriarki sebagai sistem sosial universal1 yang mencakup 

segala bidang kehidupan manusia, sejak itu pula nasib perempuan menjadi korban 

yang paling rentan dari segala bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. 

Lahirnya gender, baik sebagai alat analisis dalam kajian sosial maupun sebagai 

gerakan sosial tak bisa dipungkiri disebabkan oleh banyaknya fakta sosial (agama, 

politik, budaya, ekonomi, hukum) yang berwajah bias gender dan menimbulkan 

prilaku kekerasan terhadap perempuan. Setidaknya, gender sebagai teori maupun 

gerakan sosial, dari awal kehadirannya hingga saat ini, sudah melampaui empat 

mazhab perkembangan,2 namun fakta-fakta yang melatari kehadirannya masih belum 

bergeser secara signifikan, termasuk dalam bidang hukum, terutama bidang hukum 

yang diakui paling berkaitan dan memiliki peran signifikan sebagai sumber sekaligus 

sarang pembentukan pengetahuan, pemahaman, kebiasaan dan karekter masing-

masing individu atau anggota masyarakat, yakni keluarga. 

Bagi ummat Islam, fikih yang berkaitan dengan keluarga dipandang setara 

urgensinya dengan fikih ibadah.3 Proses pengajaran dan sosialisasinya dilakukan 

                                                         
1 Sebelum patriarki, terlebih dahulu berlaku matrirki sebagai sistem sosial pada pase 

tertentu dalam perkembangan pola hidup masyarakat, terutama pada pase dan pola hidup nomaden dan 
perburuan sebagai mata pencarian utama. Soekarno, Sarinah: Kewadjiban Wanita Dalam 
Perjdjoangan Republik Indonesia, cet. III, (Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno, 
1963), Hlm. 3 

2Haryanto, Sindung, Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern, (Jakarta; Al-
Ruz Media, 2012), Hlm. 120 

3 Dalam kajian Islam, hukum keluarga dikenal dengan Ahwal al-Syakhshiyyah. Menurut 
Masdar Farid Mas’udi, pembidangan fikih dalam kajian fikih menjadi dua; Pertama, fikih ibadah (fiqh 
al-ubudiyyah)  yang objeknya mengatur hubungan Allah dan hamba-Nya dengan ciri dalilnya bersifat 
qat’iyyah sehingga tidak menjadi majaal al-ijtihad. Kedua, fikih mua’amalah (fiqh al-muamalah) 
dengan objeknya pada hubungan sesama manusia (relasi intersubyektif) dan ciri dalillnya bersifat 
zhonniyah, sehingga menjadi majaal al-ijtihad. Fikih munakahat dari sisi dalilnya masuk kategori fikih 
ibadah, namun dari sisi objeknya masuk kategori mu’amalah. Farid Masdar Mas’udi, “Fikih Inklusif; 
Sebuah Perspektif”, dalam Mutawali, Shari’ah Inklusif; Kontribusi Islam untuk Pluralitas, (Mataram; 
Leppim-IAIN, 2013), v. 
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secara intensif melalui beragam jalur pendidikan (formal, informal dan non formal) 

dan menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga besar dan masyarakat. Tidak sedikit 

penulis dan peneliti yang berkesimpulan bahwa fikih munakahat masih menjadi 

pemicu dominan lahirnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik dari sisi 

substansi (content of law), penegak hukumnya (structure of law) maupun pada sisi 

budayanya (culture of law). Pencetus fikih klasik yang berlaku di Indonesia 

didominasi fuqaha abad pertengahan, ditopang oleh keberadaan Tuanguru sebagai 

refresentasi khalifat Allah atau penguasa tertinggi dalam bidang hukum Islam pada 

masyarakat Sasak. Sistem patriarki turut berkontribusi membentuk pola kesadaran 

dan kepatuhan hukum para ulama (fuqaha) dan Tuanguru dalam bentuk sistem fiqh 

munakahat. Akibatnya, pola kesadaran dan kapatuhan hukum kaum perempuan 

menjadi pasrah (nrimo) semua norma tentang keluarga, baik yang bias gender atau 

mesra gender sebagai dogma dan bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap perempuan sebagai taqdir atas perbedaan sexsualitas. 

Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lepas 

dari kontestasi ideologi dan aktor yang berkepanjangan antar beragam segmentasi; 

gender, agama, politik, adat/budaya. Pencetusnya berasal dari kalangan aktivis 

perempuan “sekuler”4 sebagai kepatuhan hukumnya atas realitas ketertindasan 

perempuan di eranya, seperti isu poligami, pernikahan dini, keberadaan wali mujbir, 

hak thalak dan rujuk, yang lebih cenderung menguntungkan laki-laki dan 

mengorbankan perempuan. Mereka mengusung draft norma baru yang menjembatani 

terwujudkan kesetaraan gender (gender equality) melalui pendewasaan usia 

perkawinan, dan  larangan poligami. Partai politik, pemerintah dan ulama sebagai 

refresentasi pemimpin agama, terutama dari kalangan Islam, ikut merespon tuntutan 

dimaksud. Akhirnya, melalui perjalanan legislasi yang sangat panjang yang penuh 

                                                         
4 Kelompok perempuan “agamis” yang direfresentasikan oleh organisasi perempuan yang 

berbasis agama Islam dan memiliki afiliasi jelas dengan Ormas Islam, seperti Aisyiah dan Muslimat 
NU.  
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diwarnai isu dan wacana Islam, pada tahun 1973 Rancangan Undang-Undang 

Perkawinan ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.5 

Tidak semua ide dan gagasan sebagai bentuk kesadaran dan kepatuhan hukum 

perempuan terakomodir dalam substansi hukum dari UU Perkawinan, namun 

sebagian substansi tuntutannya diakomodasi seperti pengetatan persyaratan poligami, 

pembatasan usia perkawinan dan pencatatannya termasuk perceraian, baik oleh lelaki 

(suami) maupun perempuan (istri) harus melalui putusan Pengadilan. Fakta ini, oleh 

perempuan juga disadari sebagai kekalahannya, sehingga perjuangannya dilanjutkan 

dalam bentuk tindakan perempuan untuk terlibat menjadi bagian dari struktur hukum 

(Legal Structure), baik sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, advokat dan paralegal 

melalui proses yang penuh rintangan, bahkan untuk ikut serta menjadi bagian dari 

pembuat contents of law menjadi aktivis, politisi, birokrat dan bahkan pejabat publik 

di semua level. 

Karekteristik masyarakat Sasak adalah patriarkis dan relegius disebabkan oleh 

system sosialnya yang menganut patrilineal dan Islam sebagai perekat identitas 

sosialnya.6 Sikap dan prilaku perempuan Sasak yang pasrah menerima praktek bias 

gender dalam perkawinan yang dilandaskan pada norma fikih, dan bertentangan 

dengan spirit UU Perkawinan, di satu sisi dipandang sebagai kesolehan tertinggi 

secara spiritual, namun dari sisi level kesadaran dalam perspektif pendidikan yang 

dikembangkan oleh Paulo Freire masih dikategorikan sebagai kesadaran naif. Namun, 

menurut Ewick dan Silbey, produk hukum akan mewujud menjadi kesadaran hukum 

dan kepatuhan hukum masyarakat sebagai buah dari produk hukum dilihat dari peran 

                                                         
5 Di kalangan Muslim, UU ini dipromosikan sebagai Undang-Undangan Perkawinan Islam, 

karena 80% content merupakan copy-paste dari fikih munakahat yang berkembang pada masyarakat 
Indonesia baik dalam praktek maupun keilmuan atau pengajaran.  

6 Husni Mu’azd, “Refleksi Peran Maulana Syeikh Dalam Transformasi Kehidupan 
Keberagamaan Masyarakat Lombok” dalam Muhammad Noor, dkk, Visi Kebangsaan Releigius 
Kiprah dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Sebagai Pendidik, Pejuang, 
Pendiri Tarekat, Pendiri Organisasi Masyarakat Terbesar Lombok dan Politisi Muslim, (Jakarta; 
Bania Publishing, 2014), Hlm. 415. 
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serta mereka dari pra legislasi (penggalian ide dan gagasan), proses legislasi, dan 

implementasinya dalam bentuk perlawanan-perlawanan mereka terhadap hukum.7 

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Sasak, khususnya kaum 

perempuan, karena sejatinya perempuan Sasak di balik ketertindasannya oleh budaya 

patriarki terus melawan dengan membangun kekuatan di bidang hukum pada segenap 

sisi sistem hukum; substansi, struktur dan kulturnya. Perempuan Sasak berlomba 

menjadi aktivis, politisi, birokrasi, akademisi, fungsionaris partai hingga menjadi 

pejabat publik dengan maksud memiliki andil dalam proses perumusan legislasi 

maupun regulasi publik. Perempuan Sasak yang menjadi hakim, polisi, jaksa, 

pengacara, advokat, paralegal dengan maksud bermain menegakkan struktur hukum 

hingga kini jumlahnya sudah sangat signifikan, bahkan pada ranah budaya, 

perempuan Sasak berani keluar dari klaim komunitasnya sebagai tindakan tidak 

solehah dengan melakukan gugat cerai atas prilaku suami yang berlebihan sebagai 

kepala keluarga.  

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum perempuan Sasak terhadap UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

2. Faktor apa saja yang berkontribusi atas kesadaran hukum perempuan Sasak 

terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 

3. Sejauh mana Pendidikan Agama Islam berkontribusi dalam membentuk tingkat 

kesadaran Hukum Perempuan Sasak terhadap  UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan? 

 

 

 
                                                         

7 Patricia Ewick & Susan S. Silbey, The Common Place Of Law(Stories from Everyday 
Life), (London: The University of Chicago Press, Ltd, 1998), Hlm. 15.  
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C. Signifikansi Penelitian 

 

Secara teoretik, penelitian ini memiliki kegunaan untuk menguji kembali 

efektivitas beberapa teori sebelumnya tentang kesadaran hukum masyarakat, sehingga 

dapat meneguhkan salah satunya dan atau menemukan bentuk pengembangan baru 

dari teori-teori sebelumnya, sehingga mampu menjadi penambah khazanah dalam 

kajian keislaman yang bersifat interdisipliner.  

Sedangkan secara praktis, penelitian ini memiliki kontribusi bagi para pihak 

dalam pembangunan nasional khusus dalam bidang pembangunan hukum dan 

pendidikan. Proses pembuatan hukum dimaksudkan agar menjadi kesadaran hukum 

masyarakat sekaligus menjadi modal kolektif untuk meraih capaian pembangunan 

nasional secara kolektif. Hukum nasional hendaknya disampaikan melalui proses 

pendidikan agar segera membentuk kesadaran manusia. Pendidikan yang menjadi 

bagian integral pembangnan nasional juga harus selaras dari sisi strategi, metode dan 

pendekatannya, agar hukum tidak menjadi dogma pada level masyarakat melalui 

proses pendidikannya. Seiring dengan maraknya positivisasi hukum Islam di 

Indonesia akhir-akhir ini, mulai dari bidang moral, perdata, hingga ekonomi, 

hendaknya dipikirkan format sistem institusional pendidikan nasional yang 

kontributif bagi pembentukan kesadaran hukum secara efektif. 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian ini setidaknya 

yang terlacak baik dalam bentuk buku maupun tulisan dalam bentuk jurnal, tesis dan 

disertasi, diantaranya sebagai berikut;  

1. Tesis dengan tema " Hak asasi perempuan dalam Hukum Keluarga Islam dan 

Relevansinya dengan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi 
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Terhadap Perempuan.8 Tesis ini berusaha menjawab pertanyaan akademis yang 

berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam dan 

mempertanyakan apakah hukum Keluarga Islam dapat bersesuaian dengan 

konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Temuan 

tesis ini menggambarkan bahwa Islam memiliki hak-hak yang ditetapkan bagi 

perempuan khususnya dalam bidang hukum keluarga yaitu: (a) hak maskawin 

untuk isteri, (b) nafkah isteri, (c) adil terhadap isteri, dan (d) tidak merugikan 

isteri. Meskipun tidak mengurai secara lebih terperinci, tetapi muatan yang 

terkandung di dalamnya menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap 

perempuan. Sedangkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan atau International Convention on Elimination 

of All Forms of Discrimination Againts Women  (CEDAW), uraian tentang hak-

hak perempuan dalam hukum keluarga diuraikan secara lebih jelas sehingga 

setiap orang mengetahui sikap yang seharusnya ditunjukkan laki-laki terhadap 

perempuan agar dirinya tidak dikategorikan sebagai suami yang melakukan 

diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang hukum keluarga. Hanya saja, 

ketika dilakukan analisis mendalam terkait perbandingan terhadap kedua hak ini, 

terlihat bahwa Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan atau CEDAW memberikan sebesar-besar hak kepada perempuan 

termasuk di dalamnya masalah penentuan calon suami sehingga perempuan 

bebas melakukan pernikahan dengan siapa saja yang dikehendakinya meskipun 

dengan orang yang berjenis kelamin sama dengannya. Konvensi tidak 

menentukan secara tegas bahwa tentang siapa dan kriteria laki-laki yang 

bagaimana yang boleh dinikahi perempuan. Semuanya terserah perempuan untuk 

memilih siapa yang disenanginya untuk dinikahi. Sedangkan Islam memberikan 

batasan tentang orang yang boleh dan dilarang untuk dinikahi, baik untuk dan 

                                                         
8 Thesis Sulaiman Tamba, Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga islam dan 

Relevansinya dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, 
(Thesis : Pascasarjana IAIN Sumatra Utara Medan, tahun 2010) 
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dalam jangka waktu selama-lamanya (muabbadah) maupun untuk sementara 

waktu saja (muaqaqatah) sehingga menjadi ketentuan yang harus diperhatikan 

bagi setiap muslim ketika hendak melangsungkan pernikahan.  

Persamaan kajian di atas dengan penelitian ini adalah pada subyek dan 

obyek yang diteliti yaitu pada hak asasi perempuan dalam hukum keluarga Islam 

yang dikomparasi dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan. Perbedaan substantif dengan penelitian ini adalah pada 

ruang diskursus independensi perempuan Sasak pada ranah hukum dan 

pendidikan, mulai dari peran perempuan pada pralegislasi, dialektika hukum 

perdata Islam dan perempuan serta posisi pilihan hukum perempuan terhadap 

eksistensi hukum Perdata Islam bidang perkawinan dan pendidikan hukum bagi 

perempuan Sasak dalam bidang perdata Islam. 

2. Jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini adalah artikel dengan tema 

“Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam”9 yang ditulis oleh Sri 

Warjiati. Artikel ini berusaha mengelaborasi partisipasi dan independensi politik 

perempuan perspektif hukum Islam. Dalam partisipasi politik perempuan 

terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam upaya meningkatkan partisipasi 

politik perempuan baik secara personal, internal dan eksternal. Secara personal, 

kesadaran berpolitik bagi perempuan relatif masih rendah. Dari sisi internal, 

belum semua partai memberikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan 

politik perempuan, sedangkan secara eksternal peningkatan partisipasi politik 

perempuan masih mengalami keterbasan, sehingga perempuan masih relatif 

rendah untuk masuk dalam politik dan berpolitik secara benar. Islam memberikan 

kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik 

yang bisa dilihat pada banyak ayat al-Qur’an yang memerintahkan amar ma’ruf 

nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali pada 

ranah politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggung jawab dalam 
                                                         

9 Sri Warjiati, Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, dalam Jurnal Al-
Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, volume VI Nomor 1, Tahun 2016. 
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hal ini. Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan dalam Islam juga memiliki 

hak untuk partisipasi dalam politik. 

Persaamaan penelitian dengan artikel diatas adalah pada ranah kajian terhadap 

perempuan dan Hukum Islam, tapi penelitian ini lebih menekankan pada 

independensi perempuan Sasak dalam bidang hukum bukan partisipasi dalam 

bidang politik. Sehingga penelitian ini lebih berorientasi pada kajian terhadap 

perempuan Sasak pada wilayah hukum perdata Islam dalam ruang patriarkal 

masyarakat Sasak dan Hukum perdata Islam yang terpositifakasi beserta 

pendidikan hukum keluarga Islam di masyarakat. 

3. Jurnal utuh terakhir yang menjadi prior research penelitian ini adalah jurnal 

Analisis Sosial yang diterbitkan oleh Yayasan Obor.10 Tema besar kumpulan 

artikel ini adalah Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan. 

Elaborasi terbanyak dalam jurnal ini adalah tentang posisi perempuan pada ruang 

publik dimana kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-

ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi 

perempuan. Keterlibatan dalam forum publik di dalam komunitas  pun biasanya 

terbatas dan masih tidak terlepas dari peran domistiknya seperti arisan, pengajian 

atau perkumpulan keagamaan dan PKK. Persoalan lain yang dihadapi perempuan 

adalah pembangunan di segala bidang dan tingkatan yang seringkali dianggap 

tidak atau kurang berpihak kepada perempuan (gender blind atau gender bias). 

Program-program pembangunan secara formal seringkali dikuasai oleh laki-laki 

dan karena sumber daya yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat hampir 

dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik 

lebih kuat, maka adanya marjinalisasi terhadap peran perempuan dalam 

pengambilan keputusan sering diabaikan. Hal ini terjadi karena perempuan 

memang jarang dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang 

bersifat formal. Tersingkirnya perempuan dalam pembangunan menyebabkan 
                                                         

10 Yayasan Obor Indonesia, Jurnal Analisis Sosial, Jakarta : Yayasan Obor, volume 8, 
Nomor 2, Oktober 2003.  
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munculnya wacana perlibatan perempuan dalam berbagai pendekatan 

pembangunan seperti yang dikenal dengan konsep women in depelovement 

menuju gender and depelovement. Faktanya bentuk keterlibatan perempuan di 

dalam pembangunan berhubungan dengan peningkatan peran perempuan dalam 

wacana pemberdayaan ekonomi dan politik yang diupayakan melalui 

pengorganisasian perempuan dalam komunitas dan tempat, serta upaya 

penyadaran hak-hak perempuan dalam politik seperti civic education dan voter 

education. 

Kesimpulan utama dalam jurnal di atas mengelaborasi sangat gamblang 

tentang fakta sosial posisi tawar perempuan pada ranah publik yaitu partisipasi 

dalam bidang ekonomi, sosial dan politik yang pengorganisasiannya pada ruang-

ruang organisasi perjuangan melalui kelompok komunitas perempuan dan lain-

lain. Perbedaan tegas dengan penelitian ini adalah meneliti lebih jauh tentang 

independensi perempuan dalam ranah hukum dan pendidikan hukum yang masih 

terbelenggu secara sistemik dengan fakta-fakta riil otoritas bahkan masih ada saja 

pola peminggiran perempuan. Adapun persamaannya adalah ikhtiar kuat jurnal 

dan penelitian ini untuk mengurai dan menjembatani peran sosial perempuan 

pada ranah publik.   

 

E. Kerangka Teori 

Hukum keluarga dalam masyarakat muslim kontemporer baik di negara-

negara muslim maupun negeri-negeri yang penduduknya mayoritas Islam sangat 

menarik untuk dikaji. Sebab di dalam hukum keluarga Islam terdapat sentuhan jiwa 

wahyu ilahiyah dan sunnah Rasulullah SAW atau dalam qonun (perundang-

undangan)-nya senantiasa dilandaskan pada firman Allah SWT. 
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Dalam kajian sosiologi keluarga, keluarga merupakan institusi dan unit 

terkecil dalam masyarakat.11  Sebelum menjadi institusi keluarga, setiap keluarga 

baru memulai kontrak perdata melalui perkawinan. Perkawinanlah yang menjadi 

pintu gerbang dalam membangun keluarga. Perkawinan merupakan unsur kodrati 

yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan 

umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi. 

Perkawinan atau pernikahan adalah lintasan yang cenderung harus dilalui dan 

menjadi fitrah setiap pribadi manusia. Dengan perkawinan itulah akan tercipta suatu 

masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan di sana pula akan lahir benih peradaban 

dan lahirnya beberapa suku dan bangsa.12 

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri.13 Terminologi ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa 

perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, 

melainkan harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang kasat mata dan 

bersifat fisikal. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria 

dengan wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain sebagai suami istri beserta 

varian peran yang ada didalamnya. Sebaliknya, suatu ikatan bathin adalah merupakan 

hubungan yang tak terlihat dan tak kasat mata, akan tetapi secara substantif entitas 

                                                         
11 Randall Collins, The Sociology of Merriageand  the Family : Gender, Love and Property, 

(British : Nelson-Hall Inc. Publishers, 1987), hlm. 7. 
12  Abdul Aziz bin Abdurrahman, Perkawinan dan Masalahnya, Ter. Musifin As'ad dkk, 

Cet. II, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 14. 
13 Lihat, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, (Surabaya : Arkola, t.th), hlm.5.  
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relasional bathiniah ada di rasa yang harus ada mengiringi ikatan lahir karena tanpa 

ada nilai batihiniah ikatan lahir akan menjadi rapuh. 

Perkawinan menurut hukum islam juga merupakan ikatan yang kuat 

(mitsaqan Ghalizhan) dan merupakan implementasi dari penghambaan kepada Allah 

SWT guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.14Sampai di sini, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa tujuan perkawinan 

adalah terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang tentram, penuh cinta kasih dan 

rahmat kasih sayang. Senada dengan itu, Allah SWT menganugrahkan lembaga atau 

institusi perkawinan bagi umat manusia bukan untuk kesengsaraan dan penderitaan 

bathin, melainkan untuk ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.15 

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-

Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam Tahun 1991 

mengandung tujuh asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut; a) Asas 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; b) Asas keabsahan perkawinan 

didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan 

perkawinan; c) Asas monogami terbuka; d) Asas calon suami dan calon istri telah 

matang jiwa dan raganya; e) Asas mempersulit terjadinya perceraian; f) Asas 

                                                         
14  Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-3 Bab II, Muhammad Amin Summa, Hukum 

Keluarga Islam di Dunia Islam, Lamp. III, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 286. 
15  BP4 Pusat, Perkawinan dan Keluarga; muhasabah di balik Musibah, edisi 

457/xxxviii/2010, (Jakarta : BP4 Pusat, 20100, hlm.6. 
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keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri; dan g) Asas pencatatan 

pernikahan.16 

Keluarga merupakan kumpulan dari individu-individu. Dalam konstruksi 

wacana dan keyakinan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi 

bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Ia juga merupakan penggabungan fitrah 

antara kedua jenis kelamin.17 Bahkan keluarga juga merupakan sistem alamiah dan 

basis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, juga pangkal 

pembentukan segala sesuatu dalam semesta kosmos dengan berjalan menurut cara 

Islam dalam mentautkan sistem yang dibangun untuk manusia dan sistem yang 

dibangun oleh Allah untuk seluruh semesta. 

Keluarga merupakan sistem robbani bagi manusia yang mencakup segala 

karakteristik dasar fitrah insani, kebutuhan, dan unsur-unsurnya. Lebih dari itu, 

keluarga juga merupakan tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru 

tumbuh dan merawatnya serta mengembangkan fisik, akal dan spiritualitasnya. Hal 

ini dikarenakan dalam naungan keluargalah perasaan cinta, empati dan solidaritas 

berpadu dan menyatu.18 Keluarga adalah organisasi yang memiliki spesifikasi dan 

karakteristik sendiri karena ia ditegakkan di atas alas cinta kasih, kemudian hubungan 

                                                         
16  Zainuddin Ali, hukum Perdata islam di Indoneisa, Cet.I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 

hlm. 7-8. 
17  Mahmud Muhammad al-Jauhari, Membangun Keluarga Qur'ani untuk Wanita 

Muslimah, (Jakarta : Amzah, 2005), hlm. 3-7. 
18Ibid 
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internalnya terjalin dengan suatu cara yang tidak terdapat dalam sistem maupun 

organisasi manapun.    

Menariknya kalau memungkinkan untuk dibangun universalitas nilai dalam 

rangka mengobyektifikasi peran institusi keluarga, maka cermin masyarakat yang 

baik itu bisa diobservasi bila institusi keluarga dalam masyarakat itu baik. Tidak ada 

sistem yang mengurusi teknis mengenai masalah keluarga baik perawatan maupun 

perhatiannya sebagaimana Islam. Hal ini seperti dijelaskan diatas dikarenakan adanya 

relasi yang erat antara institusi keluarga dengan institusi kemasyarakatan. Jika 

keluarga baik, maka masyarakat secara keseluruhan ikut baik, namun jika keluarga 

rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan dengan bahsa lain, keluarga merupakan 

miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika 

sosial, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga.19 

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima 

dalam berbangsa dan bernegara. Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 

mengamanatkan bahwa “semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan 

pemerintahan. Menurut Soejono Soekanto, hukum menjadi pembentuk pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan prilaku setiap warga Negara, yang disebutkan sebagai bentuk 

kesadaran hukum secara berjenjang. Sedangkan Ewick dan Silbey justru melihat 

bentuk kesadaran masyarakat itu pada tiga ranah; pra legislasi, proses legislasi dan 

perlawanan terhadap hukum itu sendiri pasca legislasi. Kedua teori ini tampak 

berbeda, namun sesungguhnya sama dengan penajaman indikatornya. Proses hukum 

menjadi pengetahuan dan pemahaman hingga menjadi sikap dan prilaku warga 

sebagai bentuk kesadaran hukum, baik dalam bentuk prilaku bisu “pasif” atau prilaku 
                                                         

19  Khairuddin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta : Liberty, 1997), hlm. 3 
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“kritis atau “aktif, tergantung melalui proses “pendidikan” dalam wujud sosialisasi, 

advokasi maupun penyuluhan. Agar kesadaran hukum terutama dalam bentuk prilaku 

menjadi kritis sebagai kriteria oleh Ewick dan Silbey, maka proses “pendidikan 

hukum” harus dilihat menggunakan paradigma Paulo Freire, yakni paradigma 

pendidikan yang humanis yang menghasilkan level kesadaran tertinggi; dari 

kesadaran naif, kesadaran magis dan kesadaran kritis.  

 Sistematika teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dan menjadi 

kerangka teoritik adalah formula kesadaran hukum yang menurut Paul Scholten 

merupakan kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum dan 

bagimana seharusnya hukum itu dalam katagori tertentu secara psikologis dengan itu 

kita bisa membedakan antara hukum dan bukan hukum, antara seharusnya dilakukan 

dan tidak seharusnya. Dalam bahasa lain, kesadaran hukum merupakan kepatuhan 

untuk melaksanakan ketentuan hukum (legal substance) yang tidak bergantung 

hanya pada pengertian dan pengetahuan tetapi lebih diutamakan pada sikap dan 

prilaku dalam mewujudkan seperangkat tata prilaku yang sadar hukum. 

 Kesadaran hukum diartikan secara terpisah yang kata dasarnya “sadar” 

yang maknanya tahu, paham dan mengerti dan secara keseluruhan merupakan 

kemampuan memahami dan mengetahui tentang hukum. Seperti dalam perspektif 

Ewick dan Silbey yang sempat disinggung di latar belakang meggambarkan 

kesadaran hukum sebagai diskursus yang mengacu kepada cara orang memahami 

dan mengetahui hukum dan isntitusi-institusi hukum yang ada yaitu pemahaman 

yang berkontribusi pada makna menjadi pengalaman dan tindakan-tindakan 

dalam dalam hukum.20 

 Secara teoretis, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran 

hukum masyarakat adalah adanya ketidakpastian hukum, peraturan terlalu statis, 

dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang 

                                                         
20Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang, (Legisprudence, Kencana, 2009), hlm.510. 
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berlaku.21 Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing 

merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu; (a) Pengetahuan Hukum, 

(b) Pemahaman hukum, (c) Sikap Hukum dan (d) Perilaku Hukum. 

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat mengenai kesadaran 

hukum. Ada yang merumuskan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya 

sumber dari hukum dan kekuatan mengikatnya hukum, serta keyakinan hukum 

individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar 

atau pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum 

merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat 

menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di 

dalam masyarakat. 

Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada.22 Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan 

oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai 

dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian 

antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.23 

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya 

adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-

ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum 

yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara 

individual maupun kolektif.  

Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran 

yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, 

suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan 

                                                         
21 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991), Edisi Revisi, 

hlm.112.  
22Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: 

Kencana,2012), hlm. 141. 
23Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm 88. 
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antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan 

dan tidak seyogyanya dilakukan.24 

Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu 

pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam 

kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang 

sehat serta adekuat (compos menitis) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan 

kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, 

meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluriah hukum (rectsinstinct) yang 

menempati wujud bawah perasaan hukum (lagere vorm van rechtsgevoed).25 

Kesadaran hukum itu sendiri menurut Achmad Ali ada dua macam, 

yaitukesadaran hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum dan kesadaran 

hukum negatif yang identik juga dengan ketidaktaatan hukum.26 

Kesadaran hukum yang dimiliki sesorang atau warga masyarakat, belum 

menjamin bahwa seseorang atau warga masyarakat tersebut akan menaati suatu 

aturan hukum atau perundang-undangan. Sebagai contoh, diberikan oleh Achmad Ali, 

seseorang yang mempunyai kesadaran hukum bahwa melanggar traffic light adalah 

pelanggaran hukum, dan menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk 

menangkap dan menilangnya, orang itu dengan kesadaran hukumnya tadi, belum 

tentu tidak melanggar lampu merah. Ketika orang itu melihat tidak ada polisi di 

sekitar traffic light, maka orang itu karena terburu-buru untuk tidak terlambat 

menghadiri suatu acara penting, mungkin saja akan melanggar lampu merah, sekali 

lagi dengan kesadaran hukumnya, bahwa dirinya tidak akan tertangkap dan tidak 

akan dikenai tilang, karena tidak ada seorang polisi pun di sekitar itu.27 

                                                         
24Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002),  hlm. 215. 
 
25Laica Marzuki, Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar. Hasanuddin 

University Pres, 1995), hlm 152. 
26Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)……….., hlm 298 
27Ibid, hlm.300.  
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Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana 

kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran 

hukum merupakan sumber dari segala hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang 

memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak 

sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan 

mengikatnya.  

Kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Dengan kata lain 

kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki 

kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik 

maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi pergesekan kepentingan 

maka hukum hadir sebagai alternatif penyelasaian. Dengan demikian kesadaran 

hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, 

pengacara, polisi, jaksa serta hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap 

manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono 

Soekanto, yakni sebagai berikut:28 

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan 

perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan 

tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal 

ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan 

bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan 

demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu. 

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat 

terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi 

dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat 

pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini 

belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-
                                                         

28Soerjono Soekanto, Kesadarn Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 
1982), hlm. 123-124. 
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ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhinya, tetapi 

perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum 

tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhinya.  

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap 

terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan 

atau perbuatan yang dialarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga 

serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai 

yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum 

dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. 

4. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas 

hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga 

masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber 

dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang 

harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.  

5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum 

sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga 

masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-

ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum 

disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara 

hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan 

nilai yang dianutnya. 

Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk 

yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator 

kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:29 

1. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku 

tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini 

adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut 

                                                         
29Ibid, hlm. 125. 
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perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh 

hukum. 

2. Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan 

pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan 

pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya 

peraturan sekolah. Begitu juga dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar 

dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UUP No.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan 

3. Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan 

penilaian tertentu tehadap hukum. 

4. Perilaku hukum, yaitu seseorang atau masyarakat hukum atau subyek hukum 

mematuhi peraturan yang berlaku. 

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat 

menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang 

hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat 

kesaadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai 

dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki 

tingkat kesadaran hukum yang tinggi. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian terapan yang membongkar paradigma yang 

digunakan secara bersama oleh teoritikus hukum, akademisi, legislator, praktisi 

hukum dan juga masyarakat umum sebagai subyek hukum. Penelitian ini dimulai 

dengan melakukan kritik paradigma yang selama ini ada untuk menemukan titik 

lemah dan hal-hal yang tidak terjelaskan oleh paradigma lama, lalu dilanjutkan 

dengan merekonstruksi paradigma baru dengan membuang unsur-unsur yang 

tidak compatable dalam paradigma lama dan memasukkan unsur-unsur yang 

belum ada. Singkatnya penelitian ini dimulai dari deskripsi fakta empiris 
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independensi perempuan Sasak dalam hukum dan pendidikan, dilanjutkan dengan 

konstruksi teoritis yang selama ini ada untuk kemudian membangun paradigma 

alternatif. 

Adapun metode analisisnya menggunakan metode independensi dengan 

melihat struktur dan agency dan fenomena-fenomena yang terkait dengan 

independensi perempuan sebagai second sex. Metode ini diproyeksi sangat 

mampu menyelesaikan masalah yang muncul dari pengaruh tradisi patriarkal. 

2. Data dan Sumber Data 

 Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ada dua kategori yaitu data 

tekstual dan data yang berbentuk fenomena. Data jenis pertama berupa teks 

akademik atau tulisan teoretik mengenai hukum, Legal act (tindakan hukum), 

Independensi perempuan yang diambil dari para teoritikus, praktisi dan ahli-ahli 

hukum dan juga teks-teks kodifikasi hukum dalam undang-undang dan peraturan-

peraturan lainnya. Sedangkan data jenis kedua adalah data-data pengamatan 

terhadap proses-proses legislasi, pilihan tindakan perempuan sasak pada ranah 

hukum dan juga pengaruh hegemonik patriarkal pada masyarakat Sasak dalam 

lingkar Hukum Keluarga Islam. 

Data primer penelitian ini diambil dari gagasan-gagasan hukum yang 

tertuang dalam teks-teks ilmu hukum yang otoritatif, yaitu teks-teks yang ditulis 

oleh pakar hukum. Sebagai data pendukung (sekunder), diambil dari teks-teks 

lain di luar hukum, terutama teks-teks sosiologis dan teks-teks yang relevan 

dengan tema dan isu penelitian, yang memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai hukum dan konteks akademik, pendidikan dan prilaku 

sosial yang ada. Selain itu, data-data pendukung lainnya adalah data 

fenomenologis yang didapatkan dari pengamatan langsung terhadap standing 

(posisi) perempuan Sasak pada domain struktur, substansi dan kultur hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
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Pada tahap pertama, dengan menggunakan teknis dokumentasi, data-data 

yang terkait dengan konsep dasar hukum dan independensi perempuan digunakan 

di Indonesia dikumpulkan dari berbagai pemikiran mengenai proses legislasi 

Hukum Keluarga Islam, dialektika antara eksitensi perempuan pada ranah hukum. 

Data-data tersebut telah diklasifikasi dan dikategorisasikan untuk kemudian 

dibuatkan skema umum yang menyatukan semua perbedaan dalam gagasan 

mainstream.    

Pada tahap kedua, dengan menggunakan teknik observasi langsung, data-

data dan informasi dari perempuan dan komunitasnya mengenai proses, prosedur 

dan mekanisme legislasi (made of law) hukum Islam bidang perdata, keterlibatan 

struktural perempuan pada struktur hukum (Hakim, Pengacara dan admistrator 

peradilan), serta prilaku kultural perempuan Sasak dalam pendidikan Hukum 

keluarga Islam dan dialektika pilihan hukum dalam masyarakat. Pada tahap ini 

juga secara simultan menggunakan teknik dokumentasi, rekaman proses dan 

perdebatan dalam proses tersebut juga dimunculkan guna menjaring sebanyak 

mungkin informasi mengenai variabel-variabel independensi perempuan Sasak 

pada ranah hukum keluarga Islam. Pada tahap ini juga dilakukan analisisis 

terhadap materi atau substansi undang-undang atau aturan-aturan yang telah 

dihasilkan oleh para perumus hukum dan dijadikan sebagai rujukan oleh para 

praktisi hukm seperti hakim perempuan, pengacara dan administrasi peradilan 

Agama. Dari itu semua nampak model logika dan penalaran yang digunakan 

perempuan Sasak dalam meyakini tradisi hukum Keluarga Islam. 

4. Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis sistemik yang 

merupakan analisis hubungan atau relasi antar komponen. Analisis sistemik 

bersifat siklik dan tidak linier sebagaimana dalam analisis tradisional yang lebih 

dikenal dengan istilah analisis dekomposisisional. Langkah kerja dalam analisis 

sistemik dimulai dengan pemetaan komponen-komponen dalam sistem sosial 
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perempuan untuk menemukan posisi hukum perempuan Sasak yang ada di 

dalamnya. Pada tahap selanjutnya dilihat relasi antar komponen-komponen untuk 

menemukan dua bentuk relasi yaitu relasi primer yang melahirkan idealitas 

independensi perempuan Sasak dalam Hukum Perdata Islam bidang perkawinan. 

Pada bentuk relasi yang kedua mengkonstruksi pola keterhubungan prilaku sosial 

perempuan dengan intimidasi tradisi patriarkal di ranah Hukum perkawinan 

Islam. Lalu pada tahap akhir dibuat formulasi hubungan antara relasi primer 

dengan relasi pendukung (struktur sistem) dan bagaimana yang demikian itu 

menjadi pertimbangan utama dalam perumusan dan penerapan hukum positif. 

G. Mekanisme Pembahasan 

 Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dan 

cognitive map agar lebih sistematis, terukur dan terencana dengan baik. Bab 

pertama dimulai dengan mengelaborasi latar belakang dalam konteks penelitian 

sebagai refleksi dari kegelisahan akademik, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kajian terdahulu yang relevan sebagai prior research, dilanjutkan dengan konsep 

dan teori yang relevan dan menjadi kerangka teoretik dan konseptual, metode dan 

teknik penggalian data. Pada bab dua berisi tentang uraian fakta-fakta umum 

sebagai tambahan landasan teoretik tentang Masyarakat Sasak dan khususnya 

perempuan di dalamnya dalam semua lini; sosial, budaya, ekonomi, politik dan 

agama.  

Pada bab ketiga dipaparkan data dan temuan yang berkaitan dengan 

tingkat kesadaran hukum perempuan Sasak terhadap UU Perkawinan, penyebab 

serta peran PAI terhadapnya. Bab empat menjadi tempat hasil pembahasan 

mengenai tingkat kesadaran hukum perempuan Sasak terhadap UU Perkawinan, 

faktor-faktor dominan serta posisi PAI dalam kesadaran perempuan Sasak 

dipadukan dengan teori-teori yang ada. Terakhir bab lima yakni penutup berisikan 

kesimpulan dan rekomendasi. Akhirnya, penelitian ini juga diakhiri dengan 
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pencantuman daftar pustaka dan data-data pendukung dalam bentuk tabel dan 

gambar.   
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BAB II  

PEREMPUAN SASAK DALAM SETTING SOSIAL-KEAGAMAAN DI 
LOMBOK 

 

 Identifikasi lokalitas penelitian menjadi keharusan. Untuk itu, pada bab ini 

mencoba menelaah lebih komprehensif tentang lokalitas etnografis, sistem sosial dan 

hukum pada masyarakat Sasak secara generik. Bagian ini memberi perhatian juga 

pada penjelasan tentang kontinuitas dan perubahan pola pada sistem dan kondisi 

sosial hukum serta kultur, orientasi keagamaan dan eksistensi serta independensi 

perempuan Sasak di Lombok. 

 
A. Latar Etnografi Sasak dan Lokal Naratif Masyarakat Sasak 

 
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari dua pulau yaitu 

pulau Lombok dan Sumbawa. Pulau Lombok ditempati oleh suku Sasak sebagai etnis 

pribumi atau asli, sedangkan pulau Sumbawa didiami oleh suku Samawa (Sumbawa) 

dan suku Mbojo (Bima dan Dompu). Luas daerah ini adalah 20.789 km per segi 

membujur ke arah timur dan barat di antara 115 derajat 46 derajat BT dan melintang 

dari utara ke selatan antara 80 derajat 5 derajat lintang utara dan 9 derajat 5 derajat 

lintang selatan.30 Nusa Tenggara Barat di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, 

di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia (Indonesia), di bagian timur 

bersebelahan dengan Selat Sape dan di sebelah barat dibatasi oleh Selat Lombok. 

Dua pulau besar yang menjadi bagian dari daerah provinsi ini terletak pada 

kondisi geografis yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan ini 

menurut data statistik mencakup kepadatan, kesuburan serta curah hujan yang 

dimiliki oleh masing-masing kepulauan tersebut. NTB secara keseluruhan, terdapat 

dua etnis yang cukup besar di lilihat dari populasi dan cukup masif dalam konstruksi 

                                                         
30 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara 

Barat,  (Jakarta: CV. Eka Darma, 1997), hlm.11 
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anasir budaya, yaitu etnik Sasak, Samawa dan Mbojo (Bima dan Dompu).31 Secara 

etnografis ketiga etnis ini memiliki perbedaan signifikan dari segi bahasa, bentuk dan 

pola etnis budaya yang ada pada masing-masing etnis. Pada ragam sub-etnis, selain 

etnis Sasak, Mbojo, dan Samawa, suku pendatang di NTB terdiri dari etnis Banjar, 

Bugis, Bali dan Jawa. Etnis pendatang ini sedikit tidak memberi warna baru dalam 

kontinuitas kesejarahan baik pada ranah difusi keberagamaan Islam dan kepercayaan 

maupun entitas budaya yang asimilatif. 

Suku bangsa Sasak adalah penduduk asli Lombok yang bermukim di wilayah 

propinsi Nusa Tenggara Barat atau Sunda Kecil yang sebagian besar mendiami empat 

kabupaten masing-masing kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok 

Barat dan Kabupaten Lombok Utara dan satu kota yang menjadi Ibukota Provinsi 

yaitu kota Mataram.32 Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Sasak sebagai bahasa 

pengantar di dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar masyarakat Sasak sendiri. 

Di antara etnis selain Sasak di Lombok, etnis Bali merupakan kelompok etnis 

besar yang meliputi sekitar 3% dari keseluruhan penduduk Lombok. Etnis Bali 

terutama tinggal di wilayah Lombok Barat dan Lombok Tengah serta sebagian di 

KLU (Kabupaten Lombok Utara) dan memiliki tanah sendiri. Kepemilikan tanah 

mereka bermula ketika orang Bali menganeksasi Lombok pada abad 17 Masehi 

ketika kerajaan Karangasem berkuasa di Lombok. Dari berbagai sumber, kedatangan 

orang Bali ke Lombok secara besar-besaran terjadi pada tahun 1740 dan gelombang 

pengungsi terbesar dari Bali terjadi pada tahun 1963 sebagai konsekuensi akibat 

meletusnya Gunung Agung.33 Sebagai evidensi dari proses aneksasi dan migrasi 

besar-besaran terlihat jelas dari teradopsi dan terakulturasinya entitas budaya-budaya 

Bali yang tercerap oleh masyarakat Sasak termasuk fenomena perkawinan dengan 

                                                         
31 Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban (Jejak Arkeologis dan Historis Islam 

Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm.267. 
32 Kantor Perwakilan BPS NTB, Statistik NTB, (Mataram: UD. Cita Darmayani, 2015), 

hlm. 4. 
33 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara 

Barat, ….. ,hlm. 23. 
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merariq (prosesi perkawinan dengan cara mencuri/mengambil si gadis secara diam-

diam tanpa sepengetahuan wali), serta beberapa sisa-sisa budaya Bali yang masih 

terekam pada pola adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat Sasak. 

Pulau Lombok memiliki luas 4.738.70 km2 (23,51 persen dari luas Nusa 

Tenggara Barat). Pulau Lombok di kalangan penduduknya lebih familiar dengan 

sebutan gumi Sasak atau gumi Selaparang. Agama Islam telah menyatu dengan suku 

Sasak. Kenyataan ini diakui valid oleh John Riyan Bhartolomew yang menyatakan 

bahwa Islam merupakan warna dan menjadi faktor utama kaum Sasak dengan 

mengutip juga pernyataan Ecklund seorang ahli etnografi yang mengemukakan 

“bahwa menjadi Sasak berarti menjadi Muslim”.34 

Masyarakat Sasak secara komunal teroganisasi secara massif pada satu garis 

keturunan yang mendiami wilayah Lombok secara terpisah-pisah. Komplek 

perkampungan dari sejarah awal terdiri dari dedatuan atau perkampungan 

perkampungan yang sejak awal dipilih sebagai lokasi perkampungan yang belum 

disertai oleh usaha menguasai alam secara terpadu dan memadai. Kepemilikan daerah 

pemukiman lebih banyak ditentukan oleh keadaan alam yang memberikan 

kemudahan bagi kebutuhan suplemen dan aksidental sehingga pola pertanian agraris 

menjadi pilihan rata-rata penduduk di dalamnya. 

Angka pasti secara statistik tentang jumlah penduduk asli Sasak tahun terakhir 

adalah dalam tabel berikut: 

Tabel 1 

 Jumlah Penduduk Asli Sasak Berdasarka Daerah Tempat Tinggal Tahun 201735 

No. Wilayah Jumlah Penduduk Ket. 

1 Lombok Timur 1.183.204  

2 Lombok Tengah 930.797  

3 Lombok Barat 675.222  

                                                         
34 John Ryan Batholomew, Alif lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2001), hlm.86. 
35https://ntb.bps.go.id, diakses tanggal 18 Agustus 2019. 

https://ntb.bps.go.id/
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4 Mataram 468.509  

5 KLU 216.509  

 

Data itu menggambarkan secara keseluruhan wilayah Lombok didiami oleh 

penduduk berjumlah 3.474.241 yang sebagaian besar bersuku Sasak secara etnik. 

Uniknya walaupun sesama etnis Sasak akan tetapi hampir pada setiap wilayah yang 

tersekat secara administratif pemerintahan memiliki struktur dan konstruksi bahasa 

yang sedikit berbeda.  

Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Lombok dilihat dari sisi 

jenis kelamin (bilogis) cenderung didominasi perempuan, kecuali pada kota Mataram 

masih dominan laki-laki, sebagaimana tergambar dalam berikut: 

Tabel 2 

 Jumlah Penduduk Lombok dan Rasio Jenis Kelamin36 

No. Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan Jumlah Ket. 

1 Lombok Barat 315.094 329.492 675.222  

2 Lombok Tengah  427.134 476.298 930.797  

3 Lombok Timur  537.152 616.621 1.183.204  

4 KLU 103.490 106.643 216.509  

5 Mataram 218.068 79.699 468.509  

 

Pada masyarakat urban, interaksi dengan budaya luar dari etnis lain terjadi 

begitu dinamis. Tetapi kearifan lokal (local narrative) bagi masyarakat tidak secara 

langsung terdifusi oleh fenomena budaya baru dari etnis lain. Masayarakat Sasak 

masih mempertahankan budaya atau tradisi yang menjadi kebiasaan terdahulu. Laku-

laku adat istiadat tercermin dalam praktik-praktik seremonial daur kehidupan seperti: 

upacara kelahiran, merariq, perkawinan, dan kematian masih dapat ditemukan dan 

                                                         
36Ibid 
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lestari di seluruh pelosok masyarakat Sasak baik di pedesaan maupun di wilayah 

urban. 

Untuk melihat sisi etno-sosiologis masyarakat Sasak beserta nilai kearifan di 

dalamnya, terdapat dalam salah satu budaya nenek moyang suku Sasak yang bertahan 

sampai sekarang adalah nilai gotong royong dalam membuat rumah, penggarapan 

sawah pertanian, saling membantu dalam pelaksanaan ritual keagamaan dalam daur 

kehidupan mulai dari tradisi kelahiran sampai kematian. 

Paparan di atas menggambarkan bahwa kehidupan komunal Sasak dari dulu 

sampai sekarang memang sangat kuat melekatkan diri pada nilai solidaritas sosial dan 

kesadaran komunal masyarakat Sasak di Lombok. Solidaritas merupakan suatu 

ekspresi rasa kesetiakawanan sosial yang tersublimasi dalam diri individu semua 

masyarakat. Rasa kesetakawanan nampak jelas pada masyarakat Sasak apabila 

individu yang lain mengalami musibah atau dalam hal aktivitas yang membutuhkan 

bantuan orang lain. 

Tingkat solidaritas sosial masyarakat suku Sasak dapat digolongkan menjadi 

tiga bagian, yaitu tingkat solidaritas rendah, menengah atau sedang dan tinggi. 

Tingkatan terendah solidaritas masyarakat suku Sasak berada pada taraf indegenous 

knowledge (pengetahuan tentang kearifan). Taraf solidaritas terendah biasanya 

didominasi masyarakat lapisan bawah seperti petani, buruh dan aktivitas ekonomi 

lain yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan tidak pernah mengenyam Pendidikan 

sama sekali dan dari segi ekonomi mereka tergolong berada pada kelompok 

masyarakat prasejahtera sampai sejahtera satu. Meskipun validitas data beberapa hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat solidaritas sosial masyarakat 

tidak ditentukan oleh faktor ekonomi dan pendidikan.37 

Masyarakat yang berada pada kadar solidaritas dan kesadaran komunal rendah 

tidak dapat membedakan atau menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana 
                                                         

37 Asnawi, Solidaritas Sosial Masyarakat dalam Pembangunan (Suatu kajian Sosio-
Kultural Religius pada Masyarakat Sasak), Laporan Penelitian STAIN Mataram, 1997/1998), hlm. 
104. 
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impelmentasi nilai solidaritas dan kesadaran komunal dalam kehidupan sehari-hari. 

Tarap kognisi sampai pada mengetahui bahwa solidaritas dan kesadaran komunal 

masyarakat memiliki orientasi nilai yang positif. Pengetahuan ini lebih banyak 

dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Tampilan 

keseharian mereka lugu dan berpola fikir datar. 

Taraf kedua adalah level sedang tingkat solidaritas dan kesadaran komunal 

masyarakat Sasak yang mencapai taraf pemahaman (comprehension). Masyarakat 

pada tingkat solidaritas dan kesadaran komunal ini memiliki pengetahuan memadai 

sehingga apabila dimintai pandangan tentang nilai solidaritas sosial, kesadaran 

komunal di bidang hukum dan kehidupan sosial mampu menjelaskan secara 

konseptual. Parameter yang dapat dijadikan indikator masyarakat pada tingkat ini 

adalah kapasitas pengetahuan mereka tentang solidaritas yang senasib 

sepenanggungan dan orientasi kesadaran komunal intrinsik ketika membangun relasi 

dengan anggota komunal dan kelompok masyarakat Sasak di Lombok. Akan tetapi 

nilai di atas pada level masyarakat kedua belum sampai pada proses implementasi 

berkesadaran walaupun mereka rata-rata pernah mengenyam pendidikan formal 

maupun non formal. 

Tingkatan ketiga adalah solidaritas dan kesadaran komunal pada taraf 

application (penerapan). Bentuk solidaritas dan kesadaran komunal pada tingkat ini 

lebih bersifat tindakan nyata. Nilai solidaritas dan kesadaran komunal menjelma 

dalam bentuk sosialisasi nilai, bentuk interaksi dan konsensus bersama dalam 

melakukan aktivitas dan membangun nilai kearifan bersama baik dalam kontek 

kehidupan sosial dan keislaman. 

Diantara kegiatan masyarakat suku Sasak yang mencerminkan nilai solidaritas 

dan nilai kesadaran komunal adalah;  

a. Belangar, istilah ini identik dengan melayat. Melayat merupakan nilai sikap yang 

ditunjukkan dengan mendatangi keluarga yang mendapatkan musibah kematian. 

Pada aplikasinya belangar bukan hanya sebatas mendatangi dan menghibur 

(takziyah) keluarga yang sedang dilanda musibah, akan tetapi juga ikut 



 30 

berpartisipasi dalam bentuk bantuan materil, ikut bersama-sama menyelesaikan 

biaya mengurus jenazah dan prosesi adat dan kebiasaan religi lain dengan 

membawa barang-barang yang dibutuhkan seperti beras, kelapa, gula dan 

sebagainya.  

b. Betulung adalah bentuk solidaritas dan kesadaran komunal masyarakat suku 

Sasak berupa pemberian bantuan kepada sesorang dalam menyelesaikan 

pekerjaan secara sukarela tanpa imbalan yang didasari semata-mata keihlasan 

yang muncul dalam struktur kesadaran nurani mereka. Aplikasi betulung 

biasanya dalam bentuk penyumbangan tenaga untuk membantu penyelesaian 

suatu aktivitas fisik yang tidak bisa dilakukan sendiri seperti pemberian bantuan 

pada anggota masyarakat yang sedang melaksanakan acara keagamaan.  

c. Gotong royong, aktivitas solidaritas dan kesadaran komunal ini lebih terkenal 

pada konteks masyarakat Indonesia yang berisikan nilai kebersamaan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan atas dasar tujuan bersama, milik bersama dan 

tanggung jawab bersama. Aktivitas gotong royong biasanya pada pembangunan 

sarana publik seperti sarana ibadah.  

d. Banjar, institusi sosial yang secara struktural tidak memiliki kepengurusan resmi 

namun mempunyai azas yang sangat eksplisit yaitu penyiapan nilai kebaikan 

bersama (tabarru) dalam menyelesaikan permasalahan mendesak dan 

aksidensital yang tidak mampu diselesaikan sendiri oleh individu dalam 

masyarakat. Aplikasi banjar biasanya pada momentum pernikahan, sunatan dan 

ritualitas keagamaan dalam daur kehidupan keluarga suku Sasak.  

e. Betangko, Bejango dan Ngayo. Betangko adalah tradisi komunitas sasak yang 

sa;ing menghadiri acara selamatan dan hajatan. Bejango, adalah wujud solidaritas 

dan kesadaran komunal masyarakat suku Sasak dalam bentuk menjenguk orang 

sakit. Ngayo, merupakan kunjungan informal tanpa diundang antara anggota 

masyarakat dengan anggota yang lain dan tujuan utamanya hanya menyambung 

silaturahim diantara mereka.  
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f. Selamatan atau rowah.  Ziarah haji, pada tradisi yang menggambarkan solidaritas 

dan kesadaran komunal masyarakat suku Sasak ini adalah kunjungan anggota 

masyarakat ke rumah individu yang akan menunaikan ibadah haji dengan tujuan 

mendoakan calon jemaah haji agar selamat dalam perjalanan sejak kepergian dan 

kepulangannya dan mendapat haji yang mabrur sekaligus juga pada saat yang 

sama meminta calon jamaah haji bersangkutan untuk mendoakan penziarah agar 

dipanggil juga untuk menunaikan ibadah haji nantinya. Kelompok yasinan, 

kelompok ini berorientasi pada pengamalan nilai keislaman bersama dengan 

media pembacaan surat yasin bersama secara mingguan atau dua mingguan 

dengan diikat oleh kesepakatan untuk tanggung renteng biaya acara yasinan 

secara bersama-sama dalam kelompok tersebut.  

Latar etnis dan nilai lokal naratif masyarakat suku Sasak bila dicermati secara 

keseluruhan ternyata memiliki unsur budaya yang kental dengan nuansa kemadirian 

dan swadaya berdasarkan tujuan dan motivasi yang dilandasi dengan semangat kultur 

dan keislaman sekaligus. Uraian di atas penting sebagai petunjuk dalam rangka 

mengurai latar etnis dan nilai-nilai kearifan lokal yang melatari eksistensi perempuan 

dan hukum keluarga Islam pada ranah budaya hukum masyarakat Sasak. 

 
B. Sistem, Kondisi Sosial dan Orientasi Keagamaan Masyarakat Sasak 

 
Sistem sosial dan budaya yang terdapat dalam sebuah masyarakat sangat 

variatif karena unsur-unsur internal yanga di dalamnya melingkupi sistem 

kepercayaan, nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang mengikat dan menjadi 

batas lingkaran (bounderies) komunal bagi masyarakat. Dalam masyarakat suku 

Sasak, nilai kepercayaan yang merupakan unsur religiusitas dan internalisasi nilai 

religi Islam dan juga secara langsung merupakan tradisi dan warisan dari nenek 

moyang. Begitu juga dengan nilai budaya yang merupakan karya dan karsa yang 

lahir seiring dengan mulai lahirnya peradaban genealogis suku Sasak. Spiritualitas, 

adat istiadat dan kebudayaan yang sudah menjadi tradisi nenek moyang bangsa Sasak 

merupakan bentuk prilaku yang berulang-ulang dari masa ke masa dan dilakukan 
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secara terus menerus sehingga dilakukan juga oleh generasi berikutnya sampai 

sekarang. 

Masyarakat Sasak sebagian menganut sistem sosial yang sangat kental 

dengan konsep patron-klien antar strata sosial didalamnya dan sebagian lagi tidak 

mengenal itu. Masyarakat Sasak yang mengenal tingkatan sosial itu meyakini adanya 

golongan menak (bangsawan Sasak) dan non menak (non bangsawan). Ada 

komunitas menak atas yang diidentifikasi sebagai keturunan langsung dari raja-raja 

dedatuan yang pernah ada di bumi Lombok dan bergelar Ninik-Mamik. Klasifikasi 

kedua adalah menak menengah yang terdiri dari bangsawan yang lahir dari 

perkawinan silang atau antar strata lain dan bergelar Lalu-Baiq dan Gede-Lale. Yang 

terakhir adalah komunitas jajar karang yang diidentifikasi sebagai strata sosial 

mayoritas yang merupakan rakyat biasa tanpa gelar dan hanya dipanggil dengan 

sebutan Amaq-Inaq bagi mereka yang sudah mempunyai keturunan yang sama 

pengertiannya dengan panggilan bapak dan ibu pada masyarakat kebanyakan. 

Sampai sekarang, identifikasi strata sosial masih terfragmentasi antara golongan 

bangsawan yaitu lalu, baiq, lale, dan raden dan golongan non bangsawan menempati 

posisi mayoritas secara kuantitatif dan tersebar di seluruh wilayah Lombok. 

Starata sosial yang terbentuk dari fenomena di atas adalah didapatkannya dua 

varian masyarakat secara sosial, yaitu komunitas non menak dan bangsawan. 

Perspektif ini memunculkan asumsi bahwa etnis Sasak tidak berasal dari nenek 

moyang yang sama. Mereka bukan masyarakat giocalogis, akan tetapi lebih condong 

pada masyarakat teritorial. Mereka lebih terikat pada satu kesatuan hukum 

kewarganegaraan secara administratif pemerintahan pada tingkat desa-desa, 

kecamatan dan kabupaten. 

Pada dasawarsa 70-an, jabatan Kepala Desa, Camat maupun Bupati biasanya 

menjadi lahan dan prioritas untuk golongan bangsawan Sasak. Sering ditemukan 

pada komunitas Sasak di pedesaan yang masih meyakini superioritas kaum menak 

untuk menjalani roda pemerintahan di desa-desa. Masyarakat jajar karang yang 

mayoritas merasa segan untuk dicalonkan dan mencalonkan diri bila ada calon dari 
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golongan bangsawan dalam momentum pemilihan apapun. Tradisi semacam ini 

merupakan salah satu dari sisa-sisa pengaruh kebudayaan lama yang diwarnai oleh 

kepercayaan pra Islam. Masayarakat Sasak secara keseluruhan walaupun telah lama 

memeluk Islam sejak abad 16, akan tetapi pola tradisi dan kebiasaan pra Islam 

seperti kelas sosial masih ditemukan dan itu secara tidak langsung merupakan 

asimilasi dari tradisi Hindu Bali dan Majapahit. 

Relasi patronase dan klasifikasi kelas sosial pada kondisi tertentu lumayan 

rumit karena memunculkan bias subordinatif pada kelas sosial terendah. Ini 

dibuktikan dengan kebolehan golongan bangsawan laki-laki untuk mengawini kelas 

sosial jajar karang yang tidak bisa terjadi sebaliknya. Karena bila terjadi perkawinan 

antar laki-laki jajar karang dengan perempuan menak, maka perkawinan ini 

dipastikan dipersulit dan bila perkawinan tetap saja berlangsung konsekuensinya 

adalah perempuan menak akan dibuang dari garis kebangsawanan orang tuanya 

(Sasak: te teteh) gelar kebangsawanannya oleh wali atau orang tua si perempuan. 

Kasus perkawinan seperti di atas cukup banyak terjadi dan ditemukan pada 

masyarakat Sasak di Lombok. Sehingga pertukaran sosial dalam bidang perkawinan 

kadang-kadang menjadi beban berat bagi komunitas jajar karang.  

Dalam penggunaan bahasa, masyarakat suku Sasak mengenal dua tipologi 

bahasa yaitu bahasa halus dan non halus atau bahasa umum (biasa). Golongan menak 

(bangsawan) menggunakan bahasa halus sebagai bahasa komunikasi antar mereka, 

sedangkan bahasa Sasak biasa digunakan secara umum oleh masyarakat kebanyakan. 

Relasi pola ini pun terkesan feodalistik eksklusif dan terkadang memunculkan 

diskriminasi secara sosial yang sedikit tidak mengancam keutuhan relasi sosial 

masyarakat Sasak. 

Pada masa kini, klasifikasi dan stratifikasi sosial pada masyarakat menjadi 

menipis, karena dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya manusia, intelektualitas 

meningkat, doktrin keagamaan dan proses pertukaran sosial yang semakin 

meningkat. Komunitas bangsawan pada masa sekarang dalam lingkup masyarakat 

Sasak termasuk pada posisi minoritas secara kuantitatif. Sehingga pengetatan pada 
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sistem adat memungkinkan untuk dikompromikan. Apalagi dengan kekuatan 

argumentasi ajaran Islam yang tidak membenarkan adanya stratifikasi sosial yang 

menonjol. Dalam ajaran Islam menandaskan bahwa kemuliaan dan kesempurnaan 

manusia tidak dilihat dari gelar kebangsawanan atau apapun, akan tetapi lebih utama 

dan signifikan adalah kualitas ketaqwaan kepada Allah SWT.  

Sistem kekerabatan di masyarakat Sasak adalah berdasarkan hubungan 

patrinieal dengan pola menetap patrilokal. Kecendrungan keluarga luas (extended 

family) masih secara luas ditemukan bahkan menjadi ciri bagi masyarakat Sasak pada 

umumnya. Berbeda dengan penduduk Sasak yang menetap di perkotaan, orientasi 

tipe keluarga menuju kepada warna-warna nuclear family (keluarga inti) atau 

keluarga batih walaupun tidak sepenuhnya. Fenomena ini tidak terlepas dari 

pengaruh industrialisasi dan tuntutan modernisasi yang cenderung mengutamakan 

keluarga inti dalam sistem kekeluargaannya. 

Pada pola keluarga luas, kelompok masyarakat Sasak mengenalnya dengan 

kadang waris yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti yang terdiri dari keluarga 

inti senior dan keluarga anak-anaknya. Adanya ketentuan adat kebiasaan menetap 

dalam satu rumah atau lingkungan merupakan karakteristik sistem patrilineal yang 

mengambil garis laki-laki dalam pola menetap keluarga luas. Pada model yang lain 

ditemukan juga pola tempat tinggal virilokal dimana keluarga batih senior dan 

beberapa keluarga batih yunior tinggal dan hidup Bersama dalam satu komplek 

perumahan yang dalam masyarakat Sasak dikenal dengan suteran, qubuq atau dasan. 

 Dari sudut pandang keagamaan, masyarakat Sasak dan suku lain yang 

mendiami pulau Lombok mayoritas menganut agama Islam. Jumlahnya mencapai 

94,8 persen dari keseluruhan penduduk yang mendiami pulau Lombok. Kendati 

jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan penganut agama Islam, penganut 

agama Hindu mencapai 3,7 persen jauh lebih besar disbanding Agama Budha yang 

hanya 1.2 persen yang terkonsentrasi di wilayah Ampenan saja, agama Kristen 

Protestan 0.2 persen dan agama Kristen Katolik hanya 0,1 persen. Besarnya kuantitas 

penganut agama Hindu seperti yang pernah disinggung di atas lebih disebabkan oleh 
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pengaruh historis kekuasaan kerajaan Mataram Karang Asem selama 209 tahun yaitu 

dari tahun 1686 sampai tahun 1895.  

Tabel 3. 

Data presentase jumlah penduduk berdasarkan agama di NTB38 

No. Agama  Presentase Ket. 

1 Islam 94.8  

2 Hindu 3.7  

3 Budha 1.2  

4 Kristen Protestan 0.2  

5 Kristen Katolik 0.1  

6 Konghucu 0,1  

 

 Ajaran agama Islam bagi masyarakat Sasak mendapatkan tempat sangat 

tinggi dalam menjalankan kehidupan keagamaannya sehari-hari sesuai dengan ajaran 

dan ritualitas Islam. Kuatnya tradisi keagamaan Islam ini dapat dilihat dengan 

jumlah-jumlah masjid yang sampai pada angka 3200 buah pada medio 2017, untuk 

itu tidaklah mengherankan bila julukan pulau Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid. 

Begitu juga dengan fenomena selalu bertambahnya kuota jamaah haji di tiap tahun 

yang menjadi indikator keseriusan ibadah masyarakat Sasak. 

 Tradisi keagamaan Islam yang terdapat di masyarakat Sasak sejak awal 

dianut lebih menekankan pada penguatan-penguatan amalan atau ritual keagamaan 

yang secara sepintas sangat mementingkan ekspresi keagamaan yang berpola dasar 

ritualitas kemudian menjelma menjadi pola yang unik dengan mementingkan 

akulturasi nilai keislaman dan budaya Sasak. Pada paruh akhir abad ke-19, kaum 

muslim Sasak mengalami pergeseran paradigma keislamannya kea rah model 

keislaman sufistik. Tarekat yang berkembang di saat itu adalah tarekat 

Naqsyabandiyah yang dalam catatan sejarah disebarkan oleh Tuan Guru Haji Ali 

                                                         
38 Data Kementerian Agama Provinsi NTB, 2010 
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Batu. Tokoh agam inilah yang membawa cara pandang keagamaan Islam baru yang 

pada substansinya sangat gigih membangun perlawanan kultural menentang 

kekuasaan yang dianggap lalim.  

 Di samping fenomena tarekat, perubahan sistem dan pola keberagamaan 

Islam diinisiasi juga oleh pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di Makkah dan Timur 

Tengah yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam terutama Ilmu fiqh dan Hukum Islam. 

Sampai titik ini, para pelajar yang nantinya disebut tuan guru memberikan pengaruh 

yang signifikan bagi transformasi dakwah Islmiyah di Lombok khususnya. 

Keberadaan tuan guru juga mempengaruhi perubahan orientasi keislaman yang tidak 

hanya bercorak sufistik saja tetapi dilengapi dengan orientasi fiqh dan hukum Islam 

yang sunni termasuk didalamnya berhubungan dengan diskursus dan penyebaran 

pemahaman fiqh munakahat (hukum Perkawinan) dan fiqh muamalah (Hukum 

Perikatan Islam) yang tercerap menjadi prilaku berislam masyarakat Sasak. 

 Para tuan guru pada perkembangannya mendapatkan posisi penting menjadi 

subyek sumber regulasi spiritual dan adat duniawi. Posisi ini secara langsung dan 

tidak langsung diperoleh melalui rekognisi publik Sasak dengan prasyarat kualifikasi 

kemahiran ilmu Islam dan sudah menunaikan haji. Tuan guru juga menempati posisi 

kuat dalam strata sosial masyarakat Sasak dan terlegitimasi untuk memberikan 

wejangan, petunjuk dan petuah dalam segala aspek kehidupan masyarakat sert tidak 

ketinggalan juga perannya bertambah menjadi medium konsultatf pada ranah 

kebudayaan dan persoalan publik politik. 

 Sistem sosial baru hadir seiring dengan eksistensi dan peran tuan guru 

sebagai agen peyuah dan petunjuk bagi pola budaya dan tingkah laku yang harus 

dilakukan oleh masyarakat Sasak dalam menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari 

dan kehidupan keagamaannya. Sehingga kompetensi dan kapabilitas tuan guru 

dituntut untuk mampu menyelesaikan dialektika budaya dan adat istiadat dengan 

hazanah keilmuan Islam terutama hukum Islam bidang hukum keluarga yang 

melingkupi urusan perempuan maupun laki-laki muslim dalam usaha menegakkan 

petunjuk agama dalam bidang pernikahan. 
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 Tokoh-tokoh agama memberikan pencerahan bagi perubahan pemahaman 

masyarakat Sasak dalam memaknai dan memposisikan adat istiadat dalam 

prikehidupan mereka. Adat istiadat dan budaya dalam negosiasi ruang agama dan 

kultur manusia Sasak diasumsikan merupakan artikulasi dari interpretasi nilai-nilai 

Islam yang termaktub dalam sumber ajaran Islam dan ijtihad-ijtihad ulama fiqh 

Islam. Interpretasi baru terhadap kultur dan adat istiadat ini sedikit tidak 

menyebabkan reposisi kompetensi tokoh adat dalam mengatur tata kehidupan 

masyarakat dalam ranah sosial dan ranah kehidupan berislamnya bergeser kepada 

interpretasi baru yang dibangun oleh tuan guru. Sehingga ketergantungan terhadap 

tokoh adat pun menjadi berkurang yang hanya diposisikan sebagai medium 

konsultasi pada ritual adat, sedangkan kepada tuan guru atau tokoh agama dijadikan 

sebagai penentu hukum yang memutuskan sah tidaknya atau boleh tidaknya pilihan 

tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Sasak. 

 Pada perkembangan selanjutnya, kompleksitas sistem sosial masyarakat 

Sasak sedikit mengalami perubahan dalam penentuan arah evolutif sistem sosial 

keagamaan. Pada era sebelumnya, otoritas tuan guru dan tokoh adat dalam peran 

pemberi petuah dan pemutus persoalan adat istiadat dan masalah keagamaan 

biasanya menjadi petunjuk baku (guidance) dalam pelaksanaan prikehidupan 

berislam, bermasyarakat dan berkehidupan adat. Keberadaan birokrasi menambah 

pengaruh pada pemahaman opsional bagi masyarakat Sasak dalam menentukan 

pilihan hukum. Birokrasi modern ini mempersempit otoritas tradisional tuan guru 

pada sebatas tempat konsultasi agama dan otoritas kultural tokoh adat sebagai 

medium pelaksanaan ritual dan tradisi adat. Sedangkan otoritas birokratik dipegang 

oleh para pegawai atau birokrat pemerintahan di tingkat desa. Sebaran petugas 

pemerintahan yang bersentuhan langsung pada kehidupan sosial kemasyarakatan dan 

kehidupan etik agama ada di birokrasi desa seperti kepala desa dan kepala dusun, ada 

pada institusi Kementerian Agama seperti pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) 

ataupun Hakim dan pegawai pada Pengadilan Agama. 
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C. Perempuan Sasak dalam Kultur 

Edward B. Tylor mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan 

keseluruhan yang kompleks, di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat 

oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Definisi ini menggambarkan bahwa 

entitas sebuah kebudayaan memiliki varian komponen dalam sistem budaya yang 

mengitari nilai budaya tersebut yang memungkinkan untuk dikatagorisasi dalam dua 

tipe nilai yaitu nilai intrinsik berupa (kepercayaan, moralitas, intuisi, artistika) dan 

nilai ekstrinsik yang terkonstruksi menjadi pengetahuan, adat istiadat dan hukum 

dalam komunitas dan masyarakat. Dengan itu, budaya-budaya di dunia termasuk di 

Indonesia lahir sebagai entitas kedua tipe nilai di atas. Klasifikasi budaya selanjutnya 

diturunkan menjadi studi kebudayaan suatu bangsa atau komunitas baik yang 

berkaitan dengan budaya generik yaitu nilai-nilai kebudayaan dalam bentuk lokal 

naratif maupun konstruksi kebudayaan yang berkaitan dengan manusia yang ada 

didalamnya  

Kedaulatan budaya perempuan dalam konteks kebudayaan besar di Indonesia 

mencakup kebudayaan leluhur bangsa Indonesia yang berakar dari tradisi dan budaya 

suku-suku peninggalan terdahulu budaya nusantara yang tersebar di seluruh provinsi 

di Indonesia. Secara umum, budaya masyarakat di dunia menempatkan laki-laki pada 

hirarki atas sedangkan perempuan menjadi subordinat atau di bawah laki-laki. 

Berbicara perempuan Sasak seakan tidak ada habisnya dan sangat menarik 

sebagai objek penelitian sosial. Konstruksi budaya Sasak memiliki pengaruh besar 

terhadap identitas gender perempuan Sasak yang membuatnya berbeda dengan 

perempuan-perempuan lain. Tidak hanya persoalan karakteristik yang berbeda, tetapi 

juga prilaku sosial perempuan Sasak yang tidak bisa ditemukan dan ditiru pada 

komunitas lain. 

Perempuan Sasak tidak pernah berhenti menegosiasikan identitas gender dan 

upaya rekonstruksi kebudayaan Sasak yang menempatkan mereka pada dua sisi yang 
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saling berlawanan. Pada satu sisi perempuan Sasak berada pada titik subordinat 

sangat terkungkung dalam kekuatan simbolik kebudayaan, dan disisi lain mempunyai 

bebasan yang tidak semestinya. Lebih dari 3,5 abad perempuan Sasak mengalami 

keterkungkungan budaya yang disebabkan oleh banyak faktor, bahkan budaya Sasak 

melegitimasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan Sasak di ruang-ruang sosial 

tertentu. Perlawanan perempuan Sasak dalam keterkungkungan inilah menjadi titik 

balik kebebasan yang diraih dalam perjuangan selama ini. Di tengah keterpurukan 

ekonomi, perempuan Sasak menunjukkan identitas keperempuanannya yang berani 

keluar dari himpitan kultural yang mengekang dirinya.  

Sebelum mengelaborasi kegelisahan di atas, ada baiknya peneliti memulai 

dengan menghadirkan fakta sosio-kultural Sasak yang secara tidak langsung 

memengaruhi stereotipe sekaligus pembeda kapasitas psikologis antara laki-laki dan 

perempuan Sasak dalam bangunan kultur dan budaya masayarakat Sasak yaitu; 

Perempuan Sasak: Subordinasi Gender pada Masyarakat Patrilineal Suku 

Sasak 

Pada perempuan Sasak di ranah kultur, nilai kepatuhan dan kompormitas 

menjadi pandangan umum masyarakat Sasak tentang eksistensi perempuan. 

Perempuan Sasak lebih dicirikan untuk menampilkan sikap patuh dan mengikuti 

norma budaya dan kultur dibandingkan dengan posisi laki-laki dalam masyarakat 

Sasak.39 Hal ini berkaitan erat dengan pandanga tradisional konservatif bahwa kaum 

laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan kepala keluarga serta memiliki hak 

prerogatif dalam pengambil keputusan utama dalam keluarga, sedangkan perempuan 

berperan pada ranah domistik lagi privat yang berorientasi pada pengurusan anak dan 

rumah tangga. Dengan demikian, status perempuan dalam ranah publik Sasak hanya 

diharapkan untuk menkonfirmasi atas keputusan yang dibuat dan diputuskan oleh 

                                                         
39 Bandingkan dengan Linda L. Lindsey, Gender Roles: a Sociological Perspective (New 

Jersey: Prentice Hall. 1990), hlm. 2  
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laki-laki dalam masyarakat. Apalagi dalihnya adalah aspek normatif dalam kultur 

dan budaya seperti nilai agama yang dijadikan sebagai legitimasi atas argumentasi 

keputusan tersebut tentu memiliki efek kuat terhadap tingkat kepatuhan perempuan 

Sasak terhadap keputusan yang ada. 

Konsekuensi dari fakta di atas, pembagian kerja secara seksual tak bisa 

dihindari terjadi juga di masyarakat tradisional suku Sasak dengan memberikan porsi 

pekerjaan pada perempuannya di ranah domestik. Stereotipe lemah secara fisikal 

menjadikan perempuan Sasak lebih cocok mengambil peran pada tugas memasak, 

melayani suami dan mengurus anak dan pekerjaan sawah atau lading yang tidak 

terlalu berat seperti menanam padi. Sedangkan bagi laki-laki condong bekerja di luar 

rumah atau pada ranah publik dimana pekerjaannya tersebut membutuhkan tenaga 

yang besar seperti mencangkul, mencari kayu bakar dan lainnya. Dalam pembagian 

kerja seperti ini saja pada level keluarga tradisional, perempuan Sasak terkesan 

berperan ganda (double burden) dimana dalam rumah tangganya dia berperan sangat 

dominan dalam pengurusan anak (parenting) dan menyiapkan masakan untuk suami 

dan anak, mereka juga berpartisipasi aktif dalam pekerjaan suaminya di sawah. 

Sedangkan pekerjaan yang sifatnya formal mereka tidak akan 

mendapatkannya, karena itu merupakan kewajiban laki-laki untuk bekerja di sektor 

tersebut. Mereka tidak akan mendapatkan kedudukan sebagai tetua adat, pejabat 

pemerintahan dan lain sebagainya. 

Stereotipe bias gender yang sepertinya masih terjadi pada perempuan Sasak 

adalah adanya anggapan bahwa laki-laki lebih agresif dibanding perempuan. 

Perdebatan ini pun dalam konstruksi kultur Sasak masih terasa walaupun tidak ada 

riset yang memadai tentang pengaruh jenis kelamin yang berkontribusi kepada 

kemampuan agresivitas baik laki-laki maupun perempuan, tetapi asumsi ini sedikit 

tidak memengaruhi posisi perempuan yang dikatagori selalu ideal pada ranah 

domistik dan privat. 
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Perilaku psikologis bias gender ditandai juga dengan klaim bahwa perempuan 

umumnya dan perempuan Sasak khususnya terlalu emosional, terkesan lemah, 

cengeng dan kaku. Streotipe ini padahal secara biologis dimiliki oleh kedua jenis 

kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi secara kultural dan sosial 

menjadi bias karena kondisi psikologis di atas hanya dilekatkan pada perempuan 

saja. Lekatan bias ini masih kita temukan dalam masyarakat Sasak-Lombok sehingga 

perempuan pun tetap dianggap sebagai kelas sosial nomor dua dan dalam waktu 

bersamaan juga perempuan Sasak dalam kultur tidak bisa mendapatkan tempat 

strategis pada ruang publik.40 

Perempuan Sasak: Kontestasi Kesetaraan Gender dalam Tradisi dan Kultur 
Merariq dan Kehidupan Perkawinan Masyarakat Sasak 

 Suku Sasak sebagai sebuah komunitas masyarakat yang hidup di pulau 

Lombok tentu memiliki tradisi dan adat istiadat yang mereka pelihara secara turun 

temurun. Dalam hal perkawinan, masyarakat Sasak memiliki keunikan budaya yang 

berbeda dengan budaya lain. Pernikahan dalam adat Sasak dikenal dengan dua 

macam yaitu pernikahan dengan meminang dan pernikahan dengan merariq.  

 Sosio-kultural dan adat istiadat masyarakat Sasak dalam daur kehidupan 

perkawinan mulai dari tradisi merariq, prosesi pernikahan, pembagian peran dalam 

keluarga Sasak dan daur kehidupan keluarga selanjutnya tidak luput dari adanya 

pakem kultural yang mengitari setiap tahapan kehidupan keluarga.  

 Dalam tradisi masyarakat Sasak disebut dengan merariq. Secara bahasa kata 

merariq digubah dari kata merarian atau melaian bermakna melarikan dan menjadi 

tindakan nyata lari bersama antara laki-laki dan perempuan dari pengawasan wali 

dan keluarganya menurut adat Sasak.41Setidaknya ada delapan tahapan prosesi yang 

                                                         
40  Uyan Nasri, Perempuan Sasak “Memotret Bias Gender dalam Konteks Soio-Kultural 

Lombok Menuju Sebuah Humanisme Sosial-Spiritual, dalam Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan 
Islam, Volume 10, Nomor 2, September 2018. 

41 Lihat Solichin Salam, Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depannya, (Jakarta: 
Kuning Mas, 1992), hlm. 22.  
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harus dilewati dalam tradisi merariq yaitu; 1) midang, merupakan waktu kunjung 

(ngapel) lelaki ke rumah dan termasuk tahap pendekatan, 2) merariq, yaitu pelarian 

atau melarikan perempuan dari pengawasan dan kekuasaan wali dan keluarganya, si 

perempuan Sasak kemudian disembunyikan dan dititipkan (penyeboan) yang 

biasanya adalah rumah dari kerabat lelaki yang merariq. 3) Selabar dan mesejati, 

yaitu laporan dari pihak lelaki kepada kepala dusun asal calon pengantin pria dan 

pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan dari perangkat desa di tingkat 

kekadusan bahwa pihak pria telah membawa anak perempuannya, 4) mbait wali, 

merupakan permohonan wali perempuan atau menjemput wali pihak perempuan 

untuk menikahkan anaknya secara agama, 5) Akad nikah dengan cara Islam, 6) mbait 

janji, yaitu perundingan untuk menentukan waktu pelaksanaan ajikrama atau sorong 

serah dan menjadi puncak rangkaian upacara pernikahan menurut adat Sasak, 7) 

Ajikrama dan sorong serah, yaitu prosesi simbolis untuk memberi dan menerima 

pengantin, 8) Nyongkolan, merupakan ritus adat berupa iring-iringan kedua 

mempelai pengantin yang datang ke tempat upacara dengan berjalan kaki diiringi 

music tradisional khas Sasakseperti gendang beleq atau kecimol. 

Setidaknya ada beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam tradisi dan 

praktik merariq; 1) Penghormatan atau kehormatan (prestise) keluarga perempuan. 

Merariq diyakini sebagai sebentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga 

perempuan. Seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah 

wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga laki-laki atas keluarga perempuan 

tapi justru dianggap prestasi bagi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan 

dianggap memiliki keistimewaan tertentu sehingga menarik hati laki-laki, 2) 

Superioritas lelaki dan inferioritas perempuan tergambar dalam tradisi merariq 

dimana lelaki tampak sangat kuat, menguasai dan mampu menjinakkan kondisi sosial 

psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan merariq atas dasar suka sama suka 

dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan tetapi tetap 

memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki, 3) Ada unsur egaliter atau 
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kebersamaan dalam prosesi merariq terutama pada prosesi lanjutannya dimana 

seluruh anggota keluarga baik dari calon mempelai lelaki dan perempuan bahu-

membahu secara bersama-sama dalam menyukseskan prosesi pernikahan yang 

dimulai dengan merariq, dan terakhir 4) Psedo-komersialisasi perkawinan yang 

artinya pada prosesi lanjutan tradisi merariq terdapat seperti komodifikasi calon 

mempelai perempuan yang dijadikan objek tawar menawar tentang jumlah 

pemberian pisuke (uang pemberian lelaki atau keluarga calon mempelai laki-laki).42 

 Keempat prinsip dasar yang terkandung dalam tradisi merariq masih menjadi 

tradisi unik dan akan selalu dilakukan bila perkawinan terjadi secara indogami 

dimana lelaki dan perempuan berasal dari suku yang sama yaitu suku Sasak selama 

pola fikir dan keyakinan tradisional mereka belum bergeser. Dalam 

perkembangannya pun, lelaki Sasak mulai menyadari beberapa superioritas mereka 

atas perempuan Sasak. Namun tekanan sosio-kultural yang kadang-kadang tidak 

berpihak pada kesadaran lelaki itu tentang relasi setara dengan perempuan Sasak.43 

 Dalam perkawinan dan kehidupan keluarga masyarakat Sasak ditemukan 

beberapa hal yang memang secara sosio-kultural masih berbau bias gender 

diantaranya adalah ketika laki-laki bersentuhan dengan pekerjaan-pekerjaan domistik 

yang identik dengan peran perempuan seperti mencuci, memasak, menyapu, 

menyiram bunga dan lain-lain maka asumsi yang muncul dalam masyarakat adalah 

nilai negatif dan dianggap bertentangan dengan kodrat dan adat kultural karena 

mengerjakan peran privat perempuan Sasak diasumsi merendahkan derajat lelaki dan 

jatuh dalam pandangan masyarakat bahkan parahnya istri dinilai tidak baik karena 

membiarkan suaminya melakukan aktivitas domistik yang sedikit tidak berimplikasi 

buruk kepada kurang harmonisnya perjalanan rumah rangga.  
                                                         

42 Bandingkan dengan, M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah 
Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin lari (Merari’) di Pulau Lombok”, Jurnal Istimbath, 
nomor I volume IV (Desember, 2006), hlm. 73-75.   

43Bandingkan dengan Ahmad Fathan Aniq “Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik di 
Pulau Lombok, dalam Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies 
(AICIS XII), hlm.2335   
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 Hal lain yang cukup krusial juga dan masih tidak disadari oleh lelaki atau 

suami pada masyarakat Sasak adalah bila perempuan atau istri bekerja dan mampu 

berkarir. Maka konsekuensi logisnya perempuan tetap diharuskan dapat mengerjakan 

tugas domistik di samping tugas dan pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi 

dan membantu ekonomi keluarga. 

 Dalam beberapa riset sebelumnya memaparkan bahwa terdapat ada kurang 

lebih sembilan bentuk superioritas suami dalam kehidupan keluarga di masyarakat 

Sasak Lombok yaitu: a) terjadinya sikap dan prilaku yang otoriter oleh suami dalam 

menentukan dan menetapkan keputusan keluarga; b) terbaginya pekerjaan domistik 

hanya bagi istri dan dianggap tabu jika suami (lelaki) Sasak mengerjakan peran-

peran domistik; c) perempuan karir juga tetap diharuskan dapat mengerjakan peran 

domestiknya di samping tugas dan pekerjaannya di luar rumah yang dalam istilah 

gender equality dsebut perempuan memiliki peran ganda (double burden).44 

 Akhirnya, budaya patrinieal -untuk tidak menyebutkan patrairkhi- pada 

masyarakat Sasak tergambar dari masih berlakunya dominasi lelaki pada lapisan 

sosio-kultural masyarakat Sasak terhadap eksistensi perempuan. Pada masyarakat 

patrilineal sedikit tidak memiliki ketentuan yang ketat untuk bagaimana hidup 

menjadi perempuan dan menjadi lelaki di ranah public masyarakat Sasak. Perempuan 

harus bersikap lemah lembut, cantik, emosional, keibuan dan kelengkapan sifat 

feminine lainnya, sedangkan lelaki harus menpersonfikasi diri dengan sikap dan sifat 

kuat, jantan, perkasa dan rasional. Sampai Batasan tentang hal yang pantas dan tidak 

pantas dilakukan oleh perempuan dan lelaki sangat jelas dikonstruksi secara kultural 

oleh masyarakat.  

 

 

                                                         
44Muslihun Mulim dan Muhammad Taisir, Tradisi Merari’ : Analisis Hukum Islam dan 

gender terhadap Adat Perkawinan Sasak, (Yogyakarta: Kumia Kalam Semesta, 2009), hlm. 130-131. 
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D. Perempuan Sasak Dalam Hukum 
 

Kedudukan dan peranan wanita dalam rumah tangga dan keluarga sangat 

tergantung dari hukum yang berlaku, sebelum terbentuk undang-undang perkawinan, 

yang diundangkan pada tanggal 2 januari 1974, kedudukan wanita dalam perkawinan 

perlu diperjuangkan, untuk itu berbagai usaha dilakukan, seperti hadirnya para 

pejuang wanita secara silih berganti di nusantara ini yang berusaha memperjuangkan 

emansipasi wanita dan mitra sejajaran keluarga, juga dari seminar ke seminar 

diselenggarakan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk protes atau sejenis 

gugatan oleh sekelompok yang menghendaki persamaan hak dan kewajiban antara 

laki-laki dan perempuan, juga merupakan respons atas kondisi objektif saat itu 

dimana posisis wanita adalah dipilih, dikawini dan dicerai yang tidak jarang terjadi di 

luar kemauannya, poligami dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang kaum laki-

laki dapat dilakukan setiap saat suami menghendaki. Selanjutnya, usaha-usaha yang 

mengarah adanyaUUP telah diupayakan dan baru pada tahun 1973 disahkan dan 

diundangkan pada tahun 1974 (UUP.No.1 Tahun 1974). Dan akhirnya semakin 

dipertegas dan diperkuat oleh undang-undang nomor 7 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam. 

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan 

dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 buku 1 Hukum 

perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan 

menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan 

galidan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Mengenai tujuan perkawinan, pasal 3 Buku 1 hukum perkawinan Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia dirumuskan sebagai berikut; Perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, 



 46 

sementara atujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dirumuskan secara berasmaaan dalam definisi perkawinan pada pasal 1 sebagai 

berikut; perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan berbagai rumusan di atas, Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa 

kedudukan wanita dan pria yang memasuki ambang perkawinan itu adalah seimbang. 

Menyangkut kedudukan wanita sebagai mitra sejajar keluarga yang harmonis, antara 

lain dirumuskan dalam pasal 79 Buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum 

Islam, yaitu: 

1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyrakat. 

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

Masalah hak dan kewajiban bagi suami isteri dalam undang-undang 

perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34, sementara dalam 

Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84 

pasal 30 UUP Menyatakan: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan saksi yang berbeda, pasal 77 ayat 

1 dinyatakan suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari sususnan 

masyarakat. 

Pasal 31 ayat 1 undang-undang perkawinan menentukan ihwa hak dan 

kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Demikian 

juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat 2. 
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Istilah yang digunakan adalah seimbang yang secara implisit mengandung 

arti persamaan, dalam bab selanjutnya diatur tentang kedudukan anak maupun hak 

dan kewajiban antara orang tua dan anak dengan demikian sebenarnya tidak terdapat 

ketentuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Inti dari UUP 1974 

menurut pasal di atas, bahwa hak dan kewajiban antara suami istri adalah sama, 

masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa UUP menganut prinsip persamaan antara laki-laki dan 

perempuan, suami isteri harus setia, tolong menolong, bantu membantu dan suami 

istri harus memelihara dan mendidik anak mereka. Bustanul Arifin menyimpulkan 

bahwa dengan adanya rumusan tetsebut jelas telah ditentukan hubungan kedudukan 

yang mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan 

menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat. 

Menyangkut peranan wanita yang berkaitan dengan hukum, jelas telah diatur 

yaitu UU.No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975. 

Dalam pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan sama antara suami istri dianut 

dalam undang-undang ini. Dalam pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa suami dan isteri 

diberi batasan yang jelas, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 

tangga. 

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 6-10 UUP yang menentukan bahwa 

perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, nampak bahwa 

wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam melangsungkan pernikahan. 

Keseimbangan kedudukan suami isteri itu tidak terbatas dalam soal rumah tangga 

saja, akan tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat, sebagaimana yang 

terdapat dalam pasal 31 ayat 1 UUP.No. 1 Tahun 1974. 

Kesewenang-wenangan pihak suami atas isterinya dalam menjatuhkan 

perceraian atas isterinya tanpa prosedur apapun serta alasan hukum yang sah tidak 

dapat dilaksanakan, karena sesuai dengan ketentuan mesti dilakukan di depan sidang 
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pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974, pertama-tama 

dilakukan oleh pihak pengadilan yakni berusaha mendamaikannya jika mungkin. Hal 

tersebut karena diatur dalam pasal 38 dan pelaksanaannya diatur dalam Bab V 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1875 pasal 14-36. 

Soal proses perceraian, sebelum adanya UU Perkawinan prosedur perceraian 

dengan jalan talak dapat berlangsung dengan sangat mudah, tanpa diperlukan alas 

an-alasan apapun. Kedudukan wanita/isteri sangat lemah, sewaktu-waktu dapat 

dicerai tanpa jaminan apapun juga untuk biaya hidup selanjutnya, demikian pula 

nasib anak-anak mereka. 

Atas dasar itulah maka pada tahun 1954 dibentuk BP4 (Badan Penasehat 

Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), sejak tahun 1960 badan tersebut 

merupakan badan semi resmi di lingkungan Departemen Agama, setelah UUP 

berlaku tugas BP4 dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 

tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam 

pelaksanaan peraturan UUP bagi yang beragama Islam di antara tugasnya, 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28 sub (3) bahwa Pengadilan Agama setelah 

mendapat penjelasan tentang maksud talak, berusaha mendamaikan kedua belah 

pihak dan dapat minta bantuan kepada BP4 setempat, agar kepada suami isteri 

dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

E. Perempuan Sasak dan Pendidikan 
 

Secara umum perempuan Sasak, yang menjadi korban terbesar dari 

ketidakadilan gender dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mulai 

mendapatkan akses pendidikan agama Islam pada tahun 1943 dengan berdirinya 

Nahdatul Banat Dakwah Islamiyyah (NBDI) di Lombok.45 Seorang yang menjadi 

                                                         
45M. Noor, dkk, Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH 

Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004). Setelah 
berdirinya NBDI dan jumlah pondok pesantren mengalami perkembangan secara signifikan dengan 
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pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, maka secara otomatis sekaligus menjadi 

tokoh agama pada masyarakat Sasak di Lombok yang disebut tuan guru.46 Belum ada 

satupun perempuan di Lombok yang mendapatkan pridiket tuan guru, sekalipun 

perempuan Sasak memiliki peran yang sama dalam bidang sosial-keagamaan, seperti; 

menjadi pemimpin lembaga pendidikan, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, 

pemimpin partai politik bahkan aktivis lembaga swadaya masyarakat. 

Azyumardi Azra mengatakan bakwa kajian tentang ”ulama perempuan“ masih 

sangat langka, bukan hanya di Indonesia  tetapi juga di wilayah-wilayah muslim lain: 

Arabia, Asia Barat, Afrika, Anak Benua India dan sebagainya. Padahal, menurut 

Azyumardi Azra ada sederet nama dari kalangan perempuan yang tercatat dalam 

sumber-sumber sejarah Islam, khususnya di Timur Tengah bahkan mereka 

mempunyai peran penting  dalam keilmuan Islam baik sebagai perawi, pengajar 

maupun penulis bahkan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam 

seperti madrasah, ribat dan lain-lain.47 

Statemen Azyumardi Azra tidak berlebihan, apabila dikaitkan dengan fakta 

dan realitas di Indonesia, yakni dalam sejarahnya tidak sedikit perempuan Muslimah 

dari Indonesia yang memiliki pemahaman dan keilmuan agama yang memadai 

kemudian dibarengi dengan mengambil peran sebagai pendidik, pengajar dan bahkan 

pendiri dan pemimpin pesantren atau majelis ta’lim bahkan lembaga pendidikan 

formal dan lembaga politik yang langsung berkaitan dengan bidang keilmuan, serta 

termasuk memiliki karya fundamamental sebagaimana dilakukan oleh Fatimah yang 

dengan penuh ketawadhu’annya tidak menampilkan dirinya sebagai penulis 

                                                                                                                                                                 
rata-rata membuka pesantren putra dan pesantren putri, maka akses pendidikan untuk laki dan 
perempuan dapat dikatakan terbuka dan setara, baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai 
tenaga pendidik atau ustadz dan ustadzah.  

46Istilah “tuan guru” yang berkembang dan memasyarakat di kalangan suku Sasak di pulau 
Lombok identik dengan sebutan “Kyai Haji” yang berkembang pada masyarakat Islam, terutama di 
pulau Jawa. 

47 Azyumardi Azra, Biografi  Sosial  Intelektual  Ulama Perempuan “Pemberdayaan 
Historiografi” dalam Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
- PPIM-UIN, 2000), hlm. xxi - xxiii.  
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melainkan diatasnamakan oleh lelaki lain yang masih keluarganya. Itu sebabnya, 

Beck, sebagaimana dikutip Azyumardi Azra menyarankan agar dalam mengkaji 

kehidupan  keagamaan perempuan muslim hendaknya memahami secara apresiatif 

holistik tentang  konteks di mana  mereka hidup meliputi faktor  budaya, politik, 

ekonomi, sosial dan bahkan agama, yang senyatanya di lapangan saling 

mempengaruhi  dalam menentukan posisi  perempuan, tidak terkecuali ulama 

perempuan.48 

Dalam kata pengantarnya untuk buku “Ulama Perempuan Indonesia” yang 

diedetori oleh Jajat Burhanuddin, Azyumardi Azra mengkategorisasikan beberapa 

perempuan Indonesia sebagai “ulama” yang dipersempit berdasarkan ruang lingkup 

peran sosialnya, seperti; “ulama kampus”, “ulama pesantren”, “ulama organisasi 

sosial keagamaan”, “ulama aktivis sosial politik”, dan “ulama tablig”. Apabila 

pendapat Azyumardi ini diperkuat dengan konsepsi umum masyarakat Sasak tentang 

Tuan Guru (sebagai ulama di Lombok) –yang hanya berdasar pada 4 aspek,49 yaitu; 

1) kepribadian; kharisma, akhlak, kesalehan. 2) kapabilitas; keilmuan dan kecerdasan. 

3) kapasitas; pengayom mayarakat, guru ngaji dan da’i. 4) pengakuan sosial; adanya 

legitimasi dari masyarakat tentang kepantasan disebut sebagai tuan guru—dapat 

dijadikan sebagai kreteria atau barometer menjadi “ulama”, maka sesungguhnya 

banyak dari kalangan perempuan Sasak yang dapat diketegorikan sebagai ulama, 

yaitu perempuan yang menjadi pemimpin pondok pesantren, pemimpin politik, 

pemimpin Ormas Islam, pemimpin gerakan sosial (aktivis LSM), pemipin lembaga 

pendidikan formal, penceramah antar majelis ta’lim dan sebagainya. Tentu saja ke 

empat aspek yang  dikonsepsikan masyarakat Sasak terhadap pigur Tuan Guru 

terdapat pada perempuan-perempuan Sasak yang menjadi pemimpin pondok 

pesantren, ormas, politik, LSM, majelis ta’lim dan sebagainya. Keterpilihan mereka 

                                                         
48 Azyumardu Azra, ……., hlm. xxix 
49 Fahrurrozi, Tuan Guru Aantara Idealitas Normatif dengan Realitas Sosial pada 

Masyarakat Lombok, Jurnal Penelitian Keislaman – IAIN Mataram, vol. 7 No. 1 Desember 2010, hal. 
228 - 248 
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sebagai pemimpin di komunitas kelembagaannya tentu saja karena memenuhi 

kreteria-kreteria normatif, ideologis dan praktis lainnya. 

Organisasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan yang basis jama’ahnya 

adalah perempuan atau yang dikenal dengan ormas perempuan jumlahnya di Lombok 

sangat signifikan. Keberadaaanya tidak hanya menjadi lembaga papan nama atau 

sekadar memiliki pelang melainkan betul-betul dinamis dan fungsional. 

Kedinamisannya ditandai dengan adanya pergantian kepemimpinan sebagai ruang 

kaderisasi sekaligus re-generasi, seperti Muslimat NU, Muslimat NW, Aisyiyah dan 

lainnya. Bahkan dari sisi profesi yang diperankan oleh perempuan Sasak juga sangat 

beragam mulai dari tenaga pendidik pada satuan dan jenjang pendidikan formal dari 

TK hingga perguruan tinggi dengan gelar akademik mencapai guru besar, menjadi 

aktivis sosial, pengusaha, politisi, birokrat, jaksa, hakim, polisi, bahkan menempati 

sebagai pimpinan lembaga-lembaga politik, ekonomi dan birokrasi.  
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BAB III 

PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN SASAK 

 

A. Tingkat Kesadaran hukum Perempuan Sasak terhadap Undang-undang 
Perkawinan  
 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai tahun 

ini berlaku sudah 45 tahun. Dalam definisnya, perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

“Ketuhanan Yang Maha Esa.” Demikian perumusan Perkawinan menurut Undang 

Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dianggap sah 

apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan 

kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-

undangan yang berlaku. 

Lembaga yang berwenang melaksanakan UUP adalah Peradilan Agama 

dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung dan institusi Kementrian Agama 

dari tingkat KUA sampai Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. Pada 

Kementerian Agama berperan dalam hal pencatatan pernikahan, talak dan rujuk 

dan melekat juga fungsi penyuluhan agama Islam. Sedangkan kompetensi 

Pengadilan Agama bekerja pada wilayah hukum dalam menyelesaikan sengketa 

yang berkaitan dengan hukum perkawinan.  

Dengan terlegislasinya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang mengatur salah satunya adalah tentang perubahan atau perluasan 

kewenangan lembaga Peradilan Agama. Secara lengkap bidang-bidang yang 

menjadi kewenangan Peradilan Agama meliputi; a) Perkawinan, b) Waris, c) 

Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Sadaqah dan i) Ekonomi 

Syari’ah. Sedangkan penjelasan detail dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
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tentang perkara yang menjadi domain Peradilan Agama ada pada Pasal 49 ayat 2 

berupa; 1) Izin Poligami, 2) Pencegahan Perkawinan, 3) Penolakan Perkawinan 

oleh PPN, 4) Pembatalan Perkawinan, 5) Kelalaian Perkawinan, 6) Cerai Talak, 

7) Cerai Gugat, 8) Harta Bersama, 9) Penguasaan Anak, 10) Nafkah Anak Untuk 

Ibu, 11) Hak-hak Bekas Istri, 12) Pengesahan Anak, 13) Pencabutan Kekuasaan 

Orang Tua, 14) Perwalian, 15) Pencabutan Kekuasaan Wali, 16) Penunjukan 

Orang Lain sebagai Wali, 17) Ganti Rugi terhadap Wali, 18) Asal-usul Anak, 19) 

Penetapan Kawin Campuran, 20) Isbat Nikah, 21) Izin Kawin, 22) Dispensasi 

Kawin, 23) Wali Adhol, 24) Ekonomi Syari’ah, 25) Kewarisan 26) Wasiat, 27) 

Hibah, 28) Wakaf, 29) Zakat/Infaq/Sadaqah, 30) Penetapan Ahli Waris. 

Semangat penelitian ini berdasarkan temuan lapangan lebih konsentrasi 

pada beberapa bidang perkara yang ada pada Peradilan Agama dalam 

menegakkan UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan fokus pada lokus perempuan Sasak 

pada masyarakat Sasak di Lombok yang hanya meliputi perkara (1) pola menuju 

perkawinan (khitbah) dan merarik, (2) Pencatatan perkawinan, (3) izin poligami, 

(4) pencegahan perkawinan, (5) penolakan perkawinan oleh PPN, (6) cerai gugat, 

(7) dispensasi kawin,  (8) perwalian, (9) asal usul anak, (10)  itsbat nikah, (11) 

cerai talak, (12) wali adhol, (13) penguasaan anak dan (14) harta bersama. Karena 

penelitian ini memberi porsi pada uji tingkat kesadaran hukum perempuan Sasak 

terhadap UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka elaborasi kasus atau perkara 

difokuskan pada fakta lapangan berbasis praktek, seperti khitbah dan kawin lari 

(merarik), pernikahan sirri, dan  poligami sirri, thalak dan cerai dan berbasis data 

dokumentasi pada lembaga Negara seperti KUA dan Pengadilan Agama yaitu 

seperti pencatatan perkawinan, pencatatan rujuk, thalak, gugat cerai, itsbat nikah, 

dispensasi nikah dan izin poligami. Tingkat kesadaran perempuan sasak terhadap 

UU Perkawinan terlihat dalam beberapa topic sebagai berikut; 

1. Khitbah dan Merarik 

Masyarakat Sasak menganut beragam sistem dalam upaya menuju sebuah 

perkawinan; khitbah, belako dan merarik. Khitbah atau meminang yang terjadi 
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pada sebagian masyarakat Sasak dimaknai secara menjalankan sunnah Nabi, dan 

tidak ada yang mendasarkan praktek khitbah pada masyarakat Sasak bersumber 

dari peraturan perundangan-undangan tentang Perkawinan, seperti dalam InPres 

RI No. 1 tahun 1991 tentang KHI. Sementara Belako praktek dan konsepnya 

persis sama dengan khitbah, namun sumbernya bukan ajaran Islam maupun 

peraturan per-UU-an tentang Perkawinan melainkan adat budaya sebagian 

masyarakat Sasak, terutama bagi dua belah pihak (keluarga calon mempelai) 

sudah saling menyetujui tentang perkawinannya. Sedangkan merarik adalah 

upaya menuju perkawinan atau pernikahan dengan tahapan-tahapan tersendiri 

yang jauh dari konsep fikih sebagaimana dikuatkan dalam KHI. 

Perempuan Sasak sebagian besar mengetahui tentang isi KHI buku I 

tentang cara-cara menuju sebuah perkawinan, yakni khitbah sebagaimana diatur 

dalam pasal 11-13 bahwa perempuan yang diinang adalah dalam status gadis atau 

janda yang sudah habis masa iddah dan atau sedang tidak dalam pinangan orang 

lain. Pengaturan peminangan dalam KHI konstruksi berpikirnya sama dengan 

konsep merarik, dimana aktor yang aktif “meminang” atau “membawa lari” 

adalah laki-laki. Walaupun perempuan memahami teks KHI sebagai salah satu 

bentuk peraturan perundang-undangan yang menyertai keberadaan UU 

Perkawinan yang mengatur khitbah sebagai jalan menuju sebuah perkawinan, 

dalam prakteknya perempuan Sasak masih rela dan setuju dengan sistem merariq.  

2. Pencatatan Nikah (rukun dan syarat pernikahan) 

Ririn, menyatakan bahwa sebenarnya adat merarik ini menjadi 

penyumbang terbesar terjadinya praktik pernikahan dini dan termasuk kawin-

cerai dan poligami pada masyarakat Sasak, namun perempuan Sasak, termasuk 

aktivis laki-laki juga belum mampu menghilangkannya, bahkan banyak tokoh 

agama juga melakukan perlawanan terhadap adat merarik dengan cara-cara yang 

lebih manusiawi sebagai tujuan luhur sebuah perkawinan. Banyak kasus merarik 

yang dibatalkan oleh pihak orangtua perempuan karena dipandang masih dalam 

usia pendidikan, bahkan ada yang diadukan sebagai tindakan pidana ke 
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kepolisian, namun hingga kini praktek merarik tetap membudaya, sekalipun oleh 

generasi terdidik sekalipun. 

Merarik sebagai sistem perkawinan, maka potensi tidak terpikir dan tidak 

terurusnya administrasi pernikahan sangat besar, karena tidak didahului oleh 

perencanaan yang matang, semua serba terburu-buru, apalagi terjadi adu gensi 

antar dua belah pihak pada proses sejati-selabaran berujung harga permintaan 

atau disebut pisuke. tiga hari lebih, diplomasi antara kedua belah pihak belum 

tercapai, maka emosi terus meningkat sehingga ruang dan kesempatan untuk 

serius memikirkan serta mengurus birokrasi administrasi perkawinan menjadi 

terabaikan. Akibatnya, perkawinan yang dinyatakan asah melalui 2 pasal dalam 

UU Perkawinan menjadi terprioritaskan ayat pertama dan mengabaikan ayat 

kedua, sekalipun dalam satu pasal. 

Pasal 2 UU Perkawinan ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu. Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  bagi ummat Islam, ketentuan ini diperjelas 

dalam KHI pasal 4 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

dan Pasal 5, KHI menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 

masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.  

Secara normatif, pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat 

penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi 

warga negara dalam membina keluarga. Selain itu juga, perkawinan yang 

dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum 

bagi suami, istri dan anak-anak juga memberikan jaminan dan perlindungan 

terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak 

administratif, hak waris mewarisi dan sebagainya. 

Fakta dasar pada masyarakat Sasak merupakan penganut agama Islam 

dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan religiusitasnya 
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termasuk dalam hukum pernikahan dimana suatu pernikahan dianggap sudah 

sah apabila sudah memenuhi ketentuan Islam tanpa harus dicatatkan. Hal ini 

sedikit tidak dalam praktik pernikahan menimbulkan masalah dalam status 

pernikahannya secara administratif. 

Fakta ini pada pernikahan masyarakat Sasak sangat banyak terjadi 

dikarenakan oleh pengabaian aspek yang tidak terlalu dianggap penting seperti 

pencatan pernikahan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Padahal 

kalau diutarakan secara singkat, bahwa syarat formal administrasi pernikahan 

sangatlah sederhana sebagai berikut; a) Setiap orang yang akan melangsungkan 

pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat 

Pernikahan di mana pernikahan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-

kurangnya 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat 

dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai atau orang tua/wali. Pemberitahuan 

itu antara lain berkaitan dengan nama, umur, agama dan tempat tinggal calon 

mempelai; b) Setelah syarat-syarat diterima P3 lalu diteliti apakah sudah 

memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian tersebut kemudian ditulis dalam 

daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7); dan c) Apabila semua syarat telah 

dipenuhi P3 membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan yang memuat nama, umur, agama, dan pekerjaan calon pengantin 

serta hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.50 Kemudian 

perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut 

hukum. Calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai 

pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi maka perkawinan telah tercatat secara 

resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk P3 dan satu lagi 

disimpan pada Panitera Pengadilan serta kutipan akta perkawinan diberikan 

masing-masing kepada kedua mempelai. 

                                                         
50Pasal 12 UU No.1/1974, Jo. Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.  
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Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

sebenarnya bertujuan untuk tertibnya administrasi perkawinan, memberikan 

kepastian dan perlindungan terhadap status hukum (suami, istri dan anak) dan 

memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul 

karena perkawinan seperti hak waris mewarisi dan hak memperoleh akte 

kelahiran. Pada tujuan ini saja, beberapa warga masyarakat Sasak memiliki 

kesadaran adminsitratif yang sangat rendah dengan menyatakan bahwa; 

Kami melakukan pernikahan kalau sudah sesuai dengan hukum Islam 
sudah cukup bagi kami jadi tidak perlu repot-repot dengan urusan 
administrasi karena menghabis-habiskan waktu dan tenaga dalam 
mengurusnya. Yang penting sah secara agama maka kami tenang 
menjalankan kehidupan rumah tangga kami.51 

 
Tanpa disadari statemen di atas sebenarnya telah menafikan urgensi dari 

perkawinan itu sendiri yang mana perkawinan atau pernikahan menimbulkan 

akibat hukum yang luar biasa bagi pihak suami dan istri dalam keluarga, antara 

lain mengenai adanya hubungan hukum dan perikatan antara suami dan istri, 

terbentuknya harta benda pernikahan yang memiliki konsekuensi kewarisan serta 

kedudukan dan status anak yang sah. 

Pelabelan nikah di bawah tangan pada kasus di atas menjadi fenomena 

biasa pada masyarakat Sasak pedesaan. Nikah di bawah tangan merupakan 

pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ada dalam fiqh 

munakahat (Hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi oleh instansi 

berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apa konsekuensinya, ternyata perkawinan seperti ini dipandang tidak memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak 

negatif terhadap istri dana tau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak 

mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-

                                                         
51Wawancara dengan Salahuddin, warga Lombok Barat pada tanggal 15 Agustus 2019.  
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hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya 

bukti catatan resmi perkawinan yang sah. 

Fenomena di atas disinyalir oleh Yuni Riawaty salah satu presidium JMS 

yang bekerja sama dengan TIFA Foundation yang menyatakan bahwa fenomena 

nikah bawah tangan atau tanpa pencatatan banyak terjadi karena beberapa warga 

yang ditemui sangat abai mengurus akta nikahnya. Yuni juga mengatakan bahwa 

dengan tidak adanya akta nikah malah menjadi permasalahan tersendiri bagi 

warga Sasak karena hak dasar dan hak ekonomi sosial budaya atau hak-hak 

sipilnya tidak bisa diakses.52 

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan anak 

baik secara hukum maupun sosial. Secara Hukum, perempuan tidak dianggap 

sebagai istri yang sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika 

ditinggal meninggal dunia. Selain itu, sang istri tidak berhak atas harta Bersama 

atau gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan itu 

dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang pernikahannya 

tidak dicatatkan sering dianggap sebagai istri simpanan dan status anak yang 

dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. 

3. Usia Perkawinan dan praktek pemenuhan formalnya 

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai laki-laki dan perempuan 

harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah sesuatu 

yang syarat fundamental dan menjadi bagian yang mewujudkan sebuah tindakan 

hukum, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah unsur 

pembentuk dan pengikat bersyarat dari tindakan hukum tertentu. Terkait dengan 

sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa; (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan syarat 

perkawinan diatur dalam pasal 6 yang menegaskan; (1) Perkawinan didasarkan 
                                                         

52Wawancara dengan Yuni Riawaty, Presidiium JMS Lombok pada Sabtu 19 Juli 2019 di 
Sekretariat JMS Lombok di Mataram.  
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atas persetujuan kedua calon mempelai, (2) Untuk melangsungkan perkawinan 

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 

izin kedua orang tua. Sedangkan yang berkaitan dengan dispensasi diatur dalam 

pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia (16) tahun, (2) 

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada 

Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau 

pihak wanita.  

Dalam Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang 

batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan tegas agama tentang batas umur 

minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan untuk 

memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an 

mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan harus siap 

dan mampu dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Kematangan seseorang 

dilihat dari gejala kematangan seksualitasnya yaitu keluar mani bagi laki-laki dan 

menstruasi (haid) bagi perempuan. 

Dalam konteks hukum adat mengenai batas umur perkawinan juga tidak 

diatur secara spesifik, karenanya diperbolehkan perkawinan anak-anak yang 

masih di bawah umur meskipun keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami 

istri setelah menjadi balig atau dewasa. 

Tingkat pengetahuan perempuan Sasak mengenai perkawinan di bawah 

umur cukup rendah. Padahal perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa. 

Rendahnya kesadaran hukum pada tingkat pegetahuan terhadap UUP 

menyebabkan masih banyaknya perkawinan di bawah umur. Tingkat pendidikan 

menggambarkan tingkat kematangan kepribadian sesorang dalam merespon 

lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau dalam menyikapi 

pengetahuan di sekitarnya. Itu juga diakibatkan karena lemahnya pendidikan 
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karena putus sekolah, maka lemah pula pengetahuan tentang perkawinan atau fiqh 

munakahat dalam hukum Islam sehingga tidak mengetahui baik tentang kesehatan 

reproduksi dan juga menjaga kehormatan keluarga menjadi tidak ada. 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam level pengetahuan akan makna 

sebuah perkawinan mengakibatkan dampak yang buruk bagi pasangan muda dan 

bawah umur seperti perceraian dan sekaligus menambah kuantitas perkawinan 

bawah umur itu sendiri. Begitu juga praktik perkawinan bawah umur diakibatkan 

oleh rendahnya pengetahuan orang tua (wali) itu tentang makna perkawinan itu 

sendiri. 

Ditinjau dari aspek apapun, perkawinan anak yang berusia 16 tahun atau 

bahkan di bawah usia itu adalah perkawinan yang tidak dapat diterima. Pertama, 

perkawinan dini sangat tidak menghargai sakralitas tubuh manusia. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh International Center for Research on women 

mereka yang menikah di bawah 18 tahun terutama bagi anak perempuan 

berpotensi meninggal atau berpotensi kehilangan bayi dua kali lipat dibanding 

mereka yang menikah pada usia 18 tahun ke atas. Hal itu terjadi karena mereka 

secara fisikal termasuk organ reproduksinya belum siap. Kedua, perkawinan anak 

dengan kehamilan dini  (di bawah umur 18) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, 

karena si ibu sedang dalam mas pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, 

sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada 

persaingan perebutan nutrisi dan gizi antar ibu dan janin dengan resiko lain 

seperti potensi lahir premature atau bayi lahir cacat dan lainnya.  

Dengan kondisi di atas, maka perkawinan anak dapat mengancam hak 

hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan dari mereka. Persoalan yang 

ketiga adalah bahwa perkawinan anak berdampak kepada keharmonisan rumah 

tangga yang berujung perceraian. Dengan Perkawinan anak justru menjauhkan 

tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam UUP itu sendiri karena banyaknya 

perkawinan dini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Perceraian 
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pun terjadi karena kematangan belum didapat sehingga mengandalkan ego remaja 

yang masih tinggi.  

Fakta di atas, pada masyarakat suku Sasak sendiri terutama perempuan 

Sasak dalam hasil studi lapangan dan hasil monitoring YKSSI (Yayasan Keluarga 

Sehat Seluruh Indonesia) menggambarkan bahwa terjadinya pernikahan dini 

berawal dari minimnya pengetahuan tentang dampaknya serta ketidaktahuan 

terhadap ketetapan UUP. Hasil monitoring mereka menggambarkan bahwa; 

“Pernikahan dini menjadi penyebab utama kemiskinan di NTB, 
sekalipun nikah dini itu sendiri akibat dari kemiskinan juga. Di 3 Kecamatan 
yang di monitoring dan evaluasi (monev) YKSSI pada tahun 2011 dalam 
satu tahun ditemukan angka perkawinan di bawah umur rata-rata berujung 
pada perceraian pada tahun itu juga, sehingga melahirkan ibu muda berstatus 
janda punya anak dan harus bertanggung jawab mengasuh anaknya tanpa 
ilmu, skill, modal dan pekerjaan”. 

 

Hasil temuan di atas menggambarkan juga persoalan baru akibat dari 

pernikahan dini seperti semakin meningkatnya angka kemiskinan secara tidak 

langsung karena bertambahnya individu dalam masyarakat yang berstatus janda 

dan tidak memiliki pekerjaan. Anehnya legitimasi terhadap praktik nikah dini ini 

sangat banyak dilakukan oleh pelaku baik orang tua maupun pasangan calon 

mempelai dalam bentuk pengajuan dispensasi nikah. Padahal sejatinya aturan 

dispensasi kawin sebagai ruang emergensi bagi adanya penyimpangan seperti 

yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UUP. Bagi pernikahan muslim memang jalan itu 

ditempuh mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dengan fakta ini 

bisa dijadikan fakta dasar bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dan 

perempuan Sasak terhadap UUP masih pada level pengetahuan hukum tanpa 

memahaminya kemudian malah menjadi legal attitude hanya sekedar 

melegitimasi pilihan tindakan hukumnya. 

Dalam catatan YKSSI juga menyodorkan data bahwa perkawinan bawah 

umur atau pernikahan dini pada masyarakat dan perempuan sasak dengan 

beragam model, ada yang menikah di bawah tangan dan ada juga yang legal 
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dengan mengajukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama karena alasan 

kecelakaan (marriage by accident) ataupun karena perkawinan karena sudah 

dibawa lari (merariq). 

Mengukur tingkat kesadaran hukum membutuhkan varian kriteria dan 

indikator khusus, namun secara kualitatif seyogyanya kesadaran dalam bentuk 

pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum perkawinan harusnya tinggi, 

karena keberadaan UUP sudah lama lahirnya dan isinya juga tidak jauh berbeda 

dengan fiqh atau hukum perdata Islam bidang perkawinan. Namun dalam 

beberapa hal yang bersifat lebih maju dari fiqh dalam UUP seperti kewajiban 

pencatatan nikah, izin istri untuk poligami, harta bersama atau gono gini dan 

aturan perceraian hanya terjadi di muka pengadilan.  

Apalagi bila perempuan menggugat cerai suami pasti agak rendah kesadaran 

hukum masyarakat dari sisi pengetahuan dan pemahaman disebabkan jarangnya 

sosialisasi kecuali melalui pendidikan formal di level pendidikan hukum dan 

pelatihan. Pelatihan yang dilakukan oleh kelompok peduli perempuan atau 

dikenal dengan feminis dan aktivis gender 

Beberapa perempuan atau masyarakat yang pernah bertanya tentang 

beberapa hal yang maju dalam UUP seperti izin istri sebagai syarat poligami 

maupun aturan tentan gugat cerai oleh istri dan pembagian harta Bersama semata-

mata disebabkan oleh kebimbangannya atas pengetahuan terhadap isi hukum 

tersebut dengan pengetahuan umum masyarakat yang dominan berorientasi fiqh 

(fiqh sentris) yang menyatakan bahwa boleh poligami sampai beristri empat 

sehingga hanya suami yang berhak menjatuhkan talak. Itu pertanda bahwa norma 

hukum perkawinan yang beranjak maju dari aturan fiqh masih saja dikaburkan 

oleh pemahaman umum masyarakat tentang fiqh munakahat. 

4. Izin Istri Untuk Poligami 

Berbicara praktik poligami di Indonesia termasuk di Lombok seolah tidak 

akan pernah ada habisnya untuk diwacanakan. Sebab, sebagian kalangan 

menganggap hal yang tabu ketika membicarakan praktik poligami sehingga 
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menolak praktik beristri lebih dari satu ini lantaran dianggap sebagai perilaku 

yang kurang baik. Faktanya, baik dari hukum Islam dan UUP No.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan membolehkan praktik poligami ini dengan sejumlah 

persyaratan. 

Secara normatif, perkawinan di Indonesia menganut monogami. Artinya 

seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang istri atau sebaliknya. Hal 

ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa “pada 

asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang 

istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Akan tetapi, 

seperti disebutkan dalam Pasal 4 UUP menyatakan bahwa pengadilan dapat 

memberi izin atau mengabulkan permohonan seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan dengan kondisi; 

1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat 

catat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat 

melahirkan keturunan. 

Sesuai Pasal 5 UUP menandaskan bahwa syarat utama kebolehan 

poligami adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian suami 

mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan 

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

Secara teknis, tata cara permohonan poligami melalui Pengadilan diatur 

dalam Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

UU Perkawinan. Apabila pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon 

untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan berupa 

izin untuk beristri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan. Di luar 

itu, tidak ada aturan hukum atau sanksi yang tegas jika seorang suami 

berpoligami tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya. 

Akibat dari poligami tanpa izin dijelaskan oleh aktivis Lembaga Bantuan 

Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) NTB 

berpendapat bahwa pemicu perceraian disebabkan poligami tanpa izin sangat 
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signifikan di NTB. Ia bahkan menyebutkan poligami tanpa izin istri merupakan 

kekejaman gender dengan dalih nikah siri dengan akibat turunannya rentan terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga karena dikesankan illegal sehingga banyak terjadi 

kasusnya diakhiri dengan perceraian.53 

Fakta di atas menggambarkan secara tidak langsung bahwa hukum di 

Indonesia yang berkaitan dengan hak perempuan masih cukup lemah sehingga 

pihak perempuan kerap menjadi korban termasuk kekerasan dalam bentuk 

poligami tanpa izin istri. Karena salah satu efek negatif perceraian karena 

poligami tanpa izin adalah terganggunya kehidupan anak hasil perkawinan itu, 

meskipun Pengadilan sering juga memenangkan pihak istri dalam hal hak asuh 

anak dan membebankan kepada suami atau mantan suami nafkah kepada anak-

anaknya tetapi ketergangguan secara psikologis pada anak pasti terjadi. 

Masalahnya lagi dalam menjalankan putusan Pengadilan seringkali putusan 

pengadilan dalam bentuk kewajiban pemberian nafkah bagi anak tidak bisa 

dieksekusi karena suami atau mantan suami abai memberi nafkah dengan dalih 

faktor ekonomi dan lainnya. 

Kasus fenomenal yang pasti masih dalam ingatan kita adalah putusan 

pengadilan dalam hal ini uji materi yang diajukan oleh Machica Muchtar kepada 

Mahkamah Konstitusi tentang status anak dalam perkawinan sirinya dengan 

mantan Menteri Moerdiono. Mahkamah Konstitusi mengaabulkan sebagian 

permohonannya atas uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP No.1 

Tahun 1974 atas perkawinannya pada 17 Pebruari 2012 silam. Dalam amar 

putusan MK, Pasal 43 ayat (1) UUP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Karenanya, pasal itu harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

                                                         
53Wawancara dengan salah satu pengurus LBH APIK NTB pada tanggal 20 Juli 2019.  
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termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Catatannya, putusan MK 

ini meskipun dipertegas secara hukum tentang status perdata anak hasil 

perkawinan poligami dan siri memiliki hubungan perdata dengan ayah 

biologisnya tetapi dalam proses eksekusi seperti kewajiban pemberian nafkah 

oleh ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya sangat susah terlaksana. 

Dalam data peringkat angka penyebab terjadinya perceraian karena 

poligami yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia tahun 2017 

dalam 5 peringkat tertinggi menggambarkan sebagaimana dalam tabel berikut; 

 
Tabel 4: Gambaran Angka Perceraian Karena Faktor Poligami di Indonesia54 
No. Pengadilan Tinggi Agama Perceraian Karena 

Kasus Poligami 

Ket. 

1 Bandung  557 Kasus  

2 Banten  214 Kasus  

3 Medan 149 Kasus  

4 Makassar 129 Kasus  

5 Mataram 102 Kasus  

 

Tabel di atas menggambarkan secara faktual bahwa tingkat angka 

perceraian di Mataram dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram 

tergolong cukup tinggi karena menempati posisi kelima secara nasional. 

 

5.  Thalak, Rujuk dan Fasakh 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur 

bahwa perceraian harus dilaksanakan di muka pengadilan dan didahului oleh 

upaya pendamaian. Urgensi pengadilan dalam proses perceraian adalah untuk 

mendudukkan kedua belah pihak secara setara, memberikan hak dan kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perceraian sehingga setiap 
                                                         

54 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung. 
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perceraian dapat dilakukan dengan adil dan hak masing-masing pihak dapat 

terpenuhi. Pengaturan ini oleh sementara kalangan disebut sebagai salah satu 

kemajuan bagi kaum perempuan karena dianggap dapat memberikan 

perlindungan dari resiko kesewenang-wenangan suami. Pendapat ini 

mendasarkan pada pengalaman empiris kaum perempuan sebelumnya yang rentan 

diceraikan secara subordinatif seperti melalui pernyataan sepihak oleh suami 

tanpa kontrol dan pengetahuan lembaga hukum termasuk Pengadilan agama. Di 

lain sisi, istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus mengalami berbagai 

kesulitan yang cukup berat karena perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk 

menceraikan. Dampaknya, seringkali terjadi kasus ada orang yang secara hukum 

masih berstatus sebagai istri tetapi pada kenyataannya tidak lagi mendapatkan hak 

sekaligus tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang 

istri. 

Praktik paradok di atas yaitu kesewenangan suami dalam menjatuhkan 

perceraian dan kesulitan istri dalam menggugat cerai anehnya banyak dilakukan 

dan dialami oleh laki-laki dan perempuan muslimah karena legitimasi talak yang 

termuat dalam kitab-kitab fiqh dan pemahaman fiqh klasik. Dalam kitab-kitab 

klasik fiqh, talak dikonsepsi sebagai hak penuh suami yang dapat digunakan 

secara sepihak, sehingga istri tidak memiliki kesempatan dan hak untuk membela 

diri, karena kalaupun dibawa ke pengadilan maka hanya suami yang akan 

dipanggil dan dimintai keterangan untuk mengutarakan maksudnya. 

Bertumpu pada pengalaman di atas, sejatinya UUP dapat dikatakan 

membawa misi perubahan untuk mengeliminir perceraian sepihak yang diasumsi 

menggambarkan kesewenangan suami dengan mengarus-utamakan hak 

perempuan untuk setara pada talak dan cerai gugat. Tergambar jelas dalam 

sejarah UU ini dilegislasi dengan begitu banyak gerakan perempuan yang 

mengusulkan perubahan aturan perkawinan sejak prakemerdekaan melalui 

Kongres Perempuan ke-3 tahun 1938. Menelisik panjangnya sejarah perjuangan 

perempuan ini dapat disimpulkan bahwa gerakan perempuan sangat 
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mempengaruhi isi Undang Undang Perkawinan sehingga pengaturannya lebih 

melindungi kaum perempuan. 

Namun seperti dijelaskan sebelumnya, setelah lebih empat dekade 

diberlakukannya UUP ternyata peningkatan status dan hak perempuan dalam 

urusan perceraian belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari masih 

gencarnya praktik perceraian sepihak pada masyarakat Sasak di Lombok. 

Beberapa sumber informasi yang terpercaya dan dari penelitian ilmiah 

mengindikasikan bahwa hingga kini masih banyak perkawinan pada masyarakat 

Sasak yang berakhir dengan pernyataan talak tanpa proses peradilan. Para peneliti 

dan media menyebut bahwa perceraian sepihak dipraktikkan dengan intensitas 

yang cukup tinggi sehingga menimbulkan stereotipe bahwa Sasak dan Lombok 

lekat dengan kawin cerai karena pada umumnya laki-laki (suami) menceraikan 

secara sepihak istrinya kemudian menikah dengan orang lain tanpa ada kejelasan 

status hukum positif. 

Fenomena perceraian sepihak pada masyarakat Sasak menunjuk pada 

perbuatan cerai yang dilakukan melalui pernyataan talak dengan tanpa melibatkan 

peran konsultatif lembaga KUA dan lembaga yang memiliki wewenang 

mengontrol perceraian yakni peradilan Agama. Pada yang terakhir, dalam UUP 

perkawinan mempersyaratkan bahwa ada enam kondisi yang dapat disahkan 

sebagai alasan perceraian yaitu salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, 

pemadat, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, melakukan kekejaman 

terhadap pasangan, 2 tahun berturut-turut pergi meninggalkan pihak lain, 

perselisihan terus-menerus dan pasangan medapat cacat badan yang menghalangi 

pemenuhan kewajiban.  

 

6. Isbat Nikah 

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa 

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan 

itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila 
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berkenaan dengan; 1) dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) hilangnya akta 

nikah; 3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya slah satu syarat perkawinan; 

4) perkawinan terjadi sebelum berlakunya UUP No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut UUP No.1 Tahun 1974. 

Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan hanya dimungkinkan itsabt 

nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan 

itsbat nikah dengan alasan lain hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah 

memiliki akta nikah dari pejabat yang berwenang. 

Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam 

perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap 

dianggap sebagai anak di luar nikah karena perkawinan ulang tidak berlaku 

terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya. Akan tetapi, salah satu syarat 

dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan 

perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum 

berlakunya UUP No. 1 Tahun 1974 maka berarti perkawinan yang dilaksanakan 

setelah berlakunya UUP tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan 

perceraian. 

 

B. Faktor-faktor yang berkontribusi Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum 
Perempuan Sasak pada Ranah Hukum Perkawinan  
 

Konstruksi kesadaran hukum perkawinan secara tidak langsung 

merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat terutama perempuan dan anak. 

Pembangunan hukum identik dengan pembentukan dan penerapan hukum. Secara 

spesifik, penerapan hukum di masyarakat termasuk pada masyarakat Sasak 

ditentukan oleh telasi yang saling kait mengkait antara kesadaran hukum dan 

politik hukum.  

Senada dengan diskursus kesadaran hukum sebelumnya, Sidharta 

menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah 
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hukum, kemampuan membedakan benar salah, baik-buruk, adi-tidak adil, 

humanis-tak humanis. Itu semua ada dan timbul pada fakultas kesadaran manusia 

dimana dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara 

tertentu karena berbasis nilai utama hukum yaitu keadilan. Kesadaran bahwa 

dalam situasi tertentu orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku 

dengan cara tertentu karena tuntutan keadilan personal disebut kesadaran hukum 

pribadi. Melalui interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat lambat laun 

terbentuk kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil dan tidak adil dan 

membentuk kesadaran hukum kolektif dalam masyarakat.55 

Jika kesadaran hukum tumbuh dilakukan oleh masing-masing individu 

baik dlam status sosialnya sebagai istri, suami dan anak dalam keluarga maka 

tentu akan terwujud keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa yang dipenuhi dengan nilai kesadaran terhadap hukum. Selain itu juga, 

kesadaran hukum di atas akan mewujudkan pula keluarga yang berahlak mulia, 

berbudi pekerti luhur, sehat, sejahtera, mandiri dan maju, berkeadilan gender serta 

menjadi generasi sadar hukum dan peduli soial dan lingkungan yang selanjutnya 

secara mekanis akan menciptakan nuansa keluarga yang bahagia dan berkeadilan.  

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap beragamnya tingkat kesadaran 

hukum perempuan Sasak dalam ranah hukum perkawinan antara lain sosial 

budaya, ekonomi dan pekerjaan, pendidikan, media, agama, dan orangtua. 

Masing-masing faktor didukung oleh data sebagai berikut; 

1. Faktor sosial-budaya 

Dalam kehidupan manusia secara sosial budaya tidak terbentuk dan terjadi 

dalam ruang kosong, akan tetapi terbentuk dalam relasi sesama manusia yang 

setara pada ruang-ruang perjumpaan kemanusiaan dalam ikatan-ikatan sosial 

dan status fungsi. Ruang-ruang status fungsi kehdiupan sosial tidak lain 

adalah kehidupan sosial dan budaya manusia yang terbentang dalam ruang 
                                                         

55 Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang 
Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm.1  



 70 

dan waktu. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ruang sosial dan budaya dan 

tidak ada kumpulan manusia atau masyarakat yang tidak memiliki ruang 

sosial dan budayanya masing-masing. Dengan ini sosial budaya dan hukum 

merupakan kesatuan eksistensial dimana manusia dan masyarakat itu 

mengada. 

Faktor sosial budaya yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum 

masyarakat Sasak dalam melakoni kehidupan hukum perkawinan adalah 

faktor compliance, identifikasi, internalisasi dan jaminan kepentingan dalam 

kehidupan sosial individu hukum tersebut. 

Pada faktor compliance yang merupakan suatu faktor kepatuhan yang 

didasari oleh ekspektasi akan adanya suatu imbalan atau usaha untuk 

menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi hukum yang mungkin 

dikenakan apabila seorang melanggar ketentuan hukum seperti hukum 

perkawinan yang diatur dalam UUP No.1 Tahun 1974. Pada masyarakat 

Sasak, faktor ini secara sosial budaya sangat kentara pada beberapa kasus 

hukum perkawinan seperti kasus izin poligami kepada istri. Lelaki atau suami 

yang poligami menyatakan bahwa;  

“Kami tidak ada masalah dengan syarat poligami yang harus dengan izin 
istri, karena secara sosial dan hukum tidak ada hukuman bagi kami di aturan 
itu, belum lagi karena agama kami membolehkan poligami tanpa ada syarat 
mutlak atas izin istri. Itu yang membuat kami enteng saja melakukan 
poligami walaupun tanpa izin istri karena tidak mengganggu dan merugikan 
siapapun”.56    

 
Contoh di atas secara jelas menggambarkan bahwa faktor compliance 

terhadap aturan hukum positif lebih rendah dibanding aturan keagamaan 

Islam dalam hal poligami. Kepatuhan terhadap hukum perdata Islam lebih 

diprioritaskan oleh pelaku poligami disamping tidak adanya sanksi hukum 

bagi pelaku poligami walaupun tanpa izin istri. Begitu juga dengan tidak 

adanya sanksi sosial dan budaya, karena secara sosial dan budaya pada 
                                                         

56 Wawancara dengan Khairudin, warga Lombok Barat pada tanggal 21 Juli 2019.  
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masyarakat Sasak pilihan untuk melakukan poligami adalah pilihan biasa 

dalam kehidupan perkawinan individu yang ada dalam masyarakat. 

Sedangkan pada ranah kedua yaitu faktor identifikasi dalam kesadaran 

hukum individu. Pada masyarakat Sasak, faktor kepatuhan terhadap kaidah 

hukum khususnya UUP No.1 tahun 1974 tentang aturan-aturan perkawinan 

itu ada bukan karena nilai intrinsik hukum itu semata. Akan tetapi karena 

kenyamanan secara sosial lebih signifikan mempengaruhi pilihan-pilihan 

tindakan hukum dan tidak mengganggu hubungan baik individu dalam 

masyarakat hukum. Sebut saja contohnya pada masyarakat Sasak dalam 

kasus dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur. Wali atau orang 

tua si perempuan dengan sukarela menguruskan dispensasi nikah kepada 

Pengadilan Agama karena memang secara sosial dan tidak langsung upaya 

itu untuk menampilkan sikap baik terhadap calon suami dan keluarga bagi 

anak perempuannya sekaligus menampakkan normalitas kehidupan sosial 

pada masyarakat dimana dia tinggal.   

Pada faktor internalisasi, masyarakat Sasak dalam kepatuhannya terhadap 

hukum perkawinan dikarenakan oleh kesadaran intrinsik terhadap aturan 

hukum yang mempunyai imbalan dan keuntungan baik secara hukum dan 

sosial. Seperti pada kasus itsbat nikah, kesadaran dan kepatuhan hukum 

masyarakat Sasak sangat kuat pada masalah ini karena memang secara 

individual dan sosial memberi keuntungan luar biasa kepada subyek hukum 

untuk melegalkan status hukum mereka baik yang berkaitan dengan kejelasan 

administratif. Walaupun dalam praktik lapangan sering terlambat kesadaran 

itu muncul dan tidak jarang disadari setelah terjadi kekacauan administrative 

yang cenderung merugikan pihak istri atau anak dari hasil perkawinan 

mereka. 

Untuk jaminan kepastian hukum yang menjadi tolak ukur tingkat 

kesadaram hukum masyarakat Sasak terhadap UUP adalah menjadi faktor 

determinan juga dalam rangka kesanggupan mereka menjalankan aturan 
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hukum. Jaminan kepastian hukum pada kasus pencatatan perkawinan yang 

dilakukan oleh KUA dirasa sangat menguntungkan bagi mereka dalam 

rangka mengamankan diri terhadap legalitas status perkawinan mereka dan 

status perkawinan anak-anak mereka. 

 

2. Faktor ekonomi dan pekerjaan 

Idealitas perkawinan yang diatur dalam UUP No.1 Thun 1974 adalah 

ikatan lahir bathin antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri yang sah 

dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Idealitas ini dalam konteks 

kehidupan keluarga pada masyarakat tentu selalu diuji dan dijadikan sebagai 

orientasi ideal bagi seluruh pasangan hidup yang telah melangsungkan 

perkawinan atau sedang menyiapkan daur kehidupannya dengan perkawinan. 

Apa yang menjadi idealitas normatif tentu tidak mudah dalam praktik di 

masyarakat termasuk pada lokus penelitian ini yaitu pada masyarakat Sasak. 

Himpitan ekonomi dan peluang kerja secara langsung maupun tidak langsung 

memberi pengaruh pada orientasi perkawinan masyarakat Sasak. Fakta ini 

agak mudah diuji pada wilayah praksis yang dilakukan oleh masyarakat 

Sasak secara faktual. Sebut saja pada kasus perkawinan di bawah umur. 

Meskipun batas usia perkawinan telah diatur, namun pada kenyataannya 

masih sering dijumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia 

muda. Dengan putusnya dari bangku sekolah karena himpitan ekonomi 

keluarganya, maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena 

berkurangnya teman sebaya mereka. Untuk menghilangkan perasaan sepinya 

itu, mereka berusaha untuk mencari kebahagiaannya sendiri dengan mencari 

teman termasuk kepada lawan jenis. Setelah berteman lama tidak menutup 

kemungkinan bagi mereka untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang 

lebih serius yaitu jenjang pernikahan. 
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Faktor penyebab fakta lapangan di atas pada masyarakat Sasak ditengarai 

oleh ketidakmampuan secara ekonomi yang secara taktis memengaruhi 

pilihan tindakan hukum termasuk dalam memutuskan untuk melangsungkan 

perkawinan pada usia di bawah standar UUP. Itu terjadi karena memang 

orang tua si perempuan tidak berdaya secara ekonomi sehingga pilihan 

pernikahan menjadi alternatif solusi bagi persoalan ekonomi keluarga.  

Pada beberapa pernyataan responden menerangkan bahwa; 

“Ite jari dengan toaq jak melent anak jarit jari dengan beleq artine 
sekolahne tinggi-tinggi, bedoe pegawean solah timakn murian merariq. 
Laguq ape jakte uni, ie ruen idupte selapuk-lapuk kurang, syukur ite bau 
mangan doang bae laguk pete sak lebih jak ndekte mampu. Ye ampot 
ihlasang doang kanak nike merariq kodek” (Kami sebagai orang tua 
pasti menginginkan anak-anak kami sekolah tinggi-tinggi, memiliki 
pekerjaan tetap yang memadai dan mereka menikah bisa belakangan. 
Tapi mau bilang apa, karena beginilah hidup kami yang tidak 
berkecukupan untuk itu, syukur saja bisa makan tapi untuk biaya sekolah 
dan lain-lain tentu kami tidak mampu, untuk itu kami ihlaskan mereka 
menikah muda).57  

 
 Fakta di atas menjadi obyektif karena pada masyarakat Sasak 

sebagian yang mengalami himpitan ekonomi memang seperti tidak berdaya 

untuk menolak perkawinan muda bagi anak-anaknya. Faktor ekonomi 

menjadi pemicu kawin usia muda juga karena kehidupan yang tak 

berecukupan sehingga kawin muda diyakini bisa meringankan beban orang 

tua dengan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap 

mampu secara ekonomi. 

 

3. Faktor agama dan orangtua 

Sejatinya memperhadapkan antara hukum Islam dan hukum positif 

bukan isu krusial lagi yang harus ditampilkan untuk menguji tingkat 

kesadaran hukum masyarakat Sasak terhadap hukum perdata bidang 
                                                         

57 Wawancara dengan Amaq Seruni, salah satu warga Puyung pada tanggal 25 Juli 2019 di 
Puyung kecamatan Jonggat Lombok Tengah.  
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perkawinan. Tapi memang pada ranah kehidupan agama dan sosio-kultural di 

masyarakat Sasak masih kita temukan kontestasi eksistensi Hukum Perdata 

Islam bidang pernikahan yang diadaptasi dari kitab-kitab fiqh dan 

pemahaman para tuan guru di Lombok dengan keberadaan hukum positif 

yang representasinya adalah UUP No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Contoh nyata fenomena di atas pada regulasi keharusan permintaan 

izin istri bagi suami yang ingin poligami. Pemahaman lelaki Sasak terhadap 

fiqh munakahat yang membolehkan secara terbuka poligami dijadikan acuan 

utama dalam melaksanakan poligami karena secara substansi ajaran 

keagamaan Islam melegalkan poligami meskipun tanpa izin dari istri. 

Beberapa dari mereka menyatakan dengan tegas bahwa;  

“Prinsipnya dalam Hukum Islam membolehkan poligami dan tidak 
ada tuntutan yang jelas keharusan untuk meminta izin kepada istri 
pertama, kedua atau pun ketiga. Ini tuntunan agama kami yang 
membolehkannya. Jadi ketika kami tidak meminta izin pun maka 
tidak menyalahi Hukum Islam”.58 
 
Keyakinan terhadap tuntuan agama tersebut di atas turunannya tentu 

menjadi acuan utama bagi masyakat Sasak dalam memilih tindakan hukum 

mereka dan dalam menentukan keputusan hukum yang diambil dalam 

menjalankan kehidupan perkawinan mereka masing-masing. Fenomena ini di 

tambah lagi penguatannya dengan legitimasi sosial keagamaan yang 

diberikan oleh tokoh-tokoh agama dan bahkan uniknya contoh praksis malah 

banyak laku poligami dijalani dan dilakukan oleh tokoh agama itu sendiri.   

Faktor agama juga berkontribusi terhadap kecenderungan menikah 

usia muda karena secara agama tidak ada yang dilanggar malah dibayangkan 

lebih baik daripada terjerumus dalam perzinahan. Mengesampingkan aturan 

formal yang teraktub dalam UUP No.1 Tahun 1974 menjadi pemandangan 

biasa bagi beberapa pelaku pernikahan muda karena memang dalam 
                                                         

58 Diskusi dengan Mahyuddin, salah satu pelaku poligami di Praya Lombok Tengah pada 
tanggal 22 Juli 2019.  
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keyakinan mereka tidak ada yang dirugikan dengan pilihan itu selama calon 

pasangan dan keluarga kedua belah pihak menyetujui dan merelakan 

pernikahan mudah itu terjadi.  

Sedangkan faktor orang tua dengan keyakinanya juga memberi 

kontribusi besar terhadap pilihan anak untuk menikah muda.  Orangtua 

khawatir dengan aib karena pergaulan pacaran anak perempuannya yang 

melewati batas etika sosial. Para orang tua lebih baik menikahkan muda anak-

anaknya ketimbang membebani kehidupan keluarga diakibatkan oleh begitu 

permisifnya pergaulan anak-anak mereka. Sehingga pilihan itu menjadi lebih 

utama dipilih guna ketentraman kehidupan orang tua dan keluarga. 

Hal yang lebih radikal lagi dalam beberapa kasus, orang tua memaksa 

untuk menikahkan anak perempuannya meskipun usia anak tersebut belum 

cukup untuk melangsungkan pernikahan dengan dalih menikahkan anaknya 

cepat-cepat maka mereka terlepas dari tanggung jawab untuk membiayai atau 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 
C. Kontribusi PAI Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Sasak 

pada Ranah Hukum Perkawinan 
 

Secara umum, Pendidikan Agama Islam (PAI) dimaknai sebagai pembelajaran 

ajaran ajaran agama Islam ke ummatnya dengan beragama lembaga, jenjang, satuan, 

materi, metode, dan sumbernya. Khusus tentang perkawinan atau fikih munakahat 

sebagai materi PAI diajarkan secara spesefik untuk audien yang sudah dewasa. 

berdasarkan kurikulum fikih MA, materi tentang hokum jinayah, hudud, qadha’, 

munakahat dan warisan terdapat pada kelas XI. Materi tentang perkawinan atau 

munakahat mencakup; pengertian, hokum, hikmah, prinisp dan persiapan pelaksanaan 

perkawinan, peremppuan yang haram dinikhai (mahrom), syarat dan rukun 
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pernikahan, wali dan saksi, ijab-qabul, mahar, macam-macam perkawinan terlarang, 

hak dan kewajiban suami, thalak, rujuk, fasakh, khuluk dan iddah.59  

Dalam sajian materi didominasi oleh isi fikih munakahat dan sangat minim 

materi yang bersumber dari UU perkawinan, sekalipun dalam standar kompetensi 

mata pelajaran disebutkan adanya pengetahuan tentang perkawinan menurut 

peraturan dalam Islam dan perundang-undangan perkawinan tahun 1974. Kompetensi 

Dasar (KD) Fikih kelas XI MA, khusus KD 3 dijelaskan sebagai berikut. KD 3.1 

ditulis “menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya, dan KD. 3.2. 

disebutkan “memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan”. 

sementara dalam KD 4. 1 disebutkan “mengkritisi praktek perkawinan yang salah di 

masyarakat berdasarkan ketentuan Islam” dan KD 4.2 berbunyi “menunjukkan 

contoh perbedaan ketentuan perkawinan dalam Islam dengan UU perkawinan tahun 

1974.60 

Bahkan menurut Mariam, pembelajaran fikih di MA lebih difokuskan pada 

dasar hukumnya dan hokum perkawinan itu sendiri yang bisa menjadi wajib, haram, 

sunnah bahkan makruh tergantung kondisinya, dan dititik beratkan pada syarat dan 

rukun perkawinan yang normative berdasarkan fikih, sedikit sekali mengadress hal-

hal yang bersifat afirmatif bagi perempuan sebagaimana dicantumkam dalam UU 

Perkawinan. Hal yang sama juga terjadi pada pembahasan tentang perceraian, bahwa 

suami memegang hak otoritatif dalam menjatuhkan thalak bahkan dalam keadaan 

main-main pun lafaz thalak itu bisa memutuskan perkawinan jika dilakukan oleh 

suami.  

Mata pelajaran bidang keagamaan di MAN 1 Mataram salah satunya adalah 
fiqh yang mengajarkan tentang semua aturan dalam fiqh baik fikih ibadah dan 
muamalah termasuk munakahat dan warisan dan wasiat. Pembelajaran fikih 
dominan sumber ajar berbasis pada kitab-kitab fiqh yang sudah dibukukan 
dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan beragam penerbit. Namun setelah 
kurikulum tahun 2013 atau dikenal dengan K-13 buku ajar sudah dibuatkan 

                                                         
59 Kementerian Agama RI, Fikih Pendekatan Santifik Kurikulum 2013 (Jakarta; Dirjen 

Pendis-Kemenag RI, 2015), 75-111. 
60 Ibid, hlm. ix. 
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oleh pemerintah sebagai sumber utama, namun guru bidang studi fikh tetap 
merujuk pada pendapat-pendapat fikih para ulama, terutama yang bersumber 
dari mazhab Syafi’i. 61  
 

Di kalangan SMA/SMK yang diajarkan Pendidikan Agama Islam juga 

memuat materi tentang pernikahan yang diajarkan pada kelas XII sebagaimana 

terdapat dalam buku paket PAI SMA/SMK kelas XII pada Bab 7 dengan topic “Indah 

Membangun Mahligai Rumah Tangga”. Dalam buku paket ini terlihat peta konsep 

atau sub bahasannya mencakup (1) hak dan kewajiban suami dan istri, (2) perkawinan 

dalam UU Perkawinan Republik Indonesia, (3) Hikmah perkawinan dan (4) ketentuan 

perkawinan dalam Islam.62   

Izzuddin menjelaskan proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti terutama 
tentang pernikahan di SMA lebih cenderung menyampaikan materi-materi 
pokok perkawinan menurut Islam yakni fikih munakahat sebagaimana 
dipahami masyarakat umum Sasak yang bermazhab Syafi’i, seperti macam-
macam hokum perkawinan, dasar-dasar hukumnya dari al-Qur’an dan Hadis, 
kemudian syarat dan rukun perkawian pada saat ijab qabul, mahar, wali, 
tujuan membangun rumah tangga. Sedangkan materi perkawinan yang 
bersumber dari UU Perkawinan kita meminta siswa untuk membacanya 
sendiri dengan mengakses di internet.63  
 

Penjelasan dari Izzuddin selaku guru PAI di SMAN 1 Gunungsari Lombok 

Barat mencerminkan bahwa nalar guru dalam bidang fikih teurtama fikih munakahat 

masih didominasi oleh fikih klasik, disebabkan sumbernya atau marajiknya adalah 

kitab-kitab kuning yang sulit diakses anak atau siswa, sementara UU Perkawinan 

disusun menggunakan bahasa Indonesia dan mudah diakses dan dibaca sekaligus 

dipahami oleh siswa. itu sebabnya tidak menjadi konsentrasi para guru fikih, apalagi 

dibarengi dengan keterampilan analisis gender yang masih lemah. 

                                                         
61 Wawancara dengan Mariam, Guru MAN 1 Mataram dan Aktivis Solidaritas Peremuan 

Mataram, tanggal 25 Juli 2019 di Mataram 
62 Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 

Buku Paket Kelas XII SMA/SMK (Jakarta; Kemendikbud RI, 2018), 123-149. 
63 Wawancara, Izzuddin, Guru PAI di SMA Gunungsari Lombok Barat, tanggal 10 Juli 

2019 di Sesela. 
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Sedangkan di Pondok pesantren setingkat santri yang masih pada jenjang 

Tsanawiyah maupun Aliyah masih didominasi mempelajari kitab fikih pada bidang 

ibadah dan mu’amalah, belum memasuki bab al-munakahat. Hal ini disampaikan oleh 

TGH. Abdul Wahab selaku Pimpinan Ponpes Daarul Khair – Praya, disebabkan oleh 

keterbatasan waktu. Ketika masih Tsanawiyah memang belum waktunya mempelajari 

bab al-nikah, sementara pada saat Aliyah pembahasan kitab fathul qarib saja belum 

mencapai bab al-nikah. tetapi menurut TGH Abdul Wahab, belajar tentang hokum 

perkawinan bagi masyarakat umum di Sasak biasanya diajarkan melalui praktek, 

yakni setiap kali ada perkawinan warga, maka publik pasti mengikuti hukumnya, 

apakah dibatalkan karena sesuatu atau dilanjutkan dengan proses akad nikah yang 

dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui tatacara serta apa dan 

siapa saja yang harus ada. Bahkan tidak sedikit tokoh agama menyampaikan hokum 

dan hikmah perkawinan secara terbuka pada saat proses akad nikah melalui khutbah 

maupun nasehat perkawinan bahkan disampaikan pada upacra resepsi perkawinan.64 

Pembelajaran PAI di jenjang perguruan Tinggi juga dilaksanakan pada semua 

PTU baik negeri maupun Swasta, namun beban SKS yang terbatas dengan materi 

melimpah, akhirnya materi khusus tentang perkawinan tidak menjadi materi utama, 

melainkan masuk menjadi bagian dari materi seputar akidah, syariah dan akhlaq. 

Materi tentang Fikih Munakahat didapatkan pada Perguruan Tinggi Islam, baik negeri 

maupun Swasta secara spesifik di Jurusan PAI pada meluas di Fakultas Syariah, 

termasuk fakultas hokum di perguruan tinggi umum. di jurusan PAI materi tentang 

perkawinan didominasi oleh materi fikih sesuai judul mata kulihanya Fikih 

Munakahat, demikian pula di Fakultas Syariah, namun diperluas dengan tambahan 

mata kuliah lain seperti hokum perkawinan di Indonesia termasuk di fakultas 

hokum.65 

 

                                                         
64 Wawancara, TGH. Abdul Wahab, Ponpes Daarul KHair Praya, 10 Juli 2019. 
65 Lihat struktur kurikulum PAI FTK UIN Mataram, Kurikulum Fakultas Syariaah UIN 

Mataram dan Fakultas Hukum Uiniversitas Mataram. 
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BAB IV 

EVOLUSI KESADARAN HUKUM PEREMPUAN SASAK TERHADAP 

UU PERKAWINAN 

 

A. Progresifitas Hukum Perkawinan 

Kehadiran agama, apapaun, termasuk Islam adalah untuk menjadi petunjuk 

(hudan) bagi manusia dalam bersikap keseharian baik terhadap sang penciptanya 

(Allah SWT) melalui ibadah, merubah prilaku masyarakat dari yang tidka baik 

menuju arah yang lebih baik, agar dapat selamat di dunia dan akherat. Kehadiran 

agama senantiasa melalui peranataraan para nabi sebagai individu biasa yang dibatasi 

waktu dan ruang, sehingga ketika masa kenabiannya berakhir dengan wafat, maka 

diharapkan semua ummatnya dapat menjalankan ajaran-ajaran kenabian, baik secara 

individu maupun kolektif. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin 

cepat yang disebabkan oleh tuntutan kebutuhan dalam dirinya sekaligus tuntutan alam 

dan teknologi ciptaan manusia, maka nilai-nilai agama menjadi beragam wajah dan 

bahkan bias, tergantung sisi pemahaman dan kepentingannya, sehingga dibutuhkan 

satu wadah pengatur atau organisasi. 

Negara merupakan satu-satunya wajah organisasi yang dipandang relevan 

untuk konteks kehidupan manusia hingga kini, sehingga tak satupun manusia di muka 

bumi ini yang tidak mengafilisasikan dirinya menjadi warga sebuah negara, baik 

bersifat permanen maupun sementara. Negara menjadi wadah bersama warganya 

yang dibentuk untuk kepentingan besar secara bersama-sama, sehingga dibutuhkan 

aturan atau hukum yang disepakati bersama sebagai role model dalam beragama. 

Guna mewujudkan kondisi berbangsa dan bernegara yang kondusif, aman, nyaman 

serta terjaminnya rasa keadilan bagi semua warga negara, maka hukum menjadi 

panglima. Negara diberikan wewenang untuk mengatur atau membuat hukum guna 

mencapai tujuan bernegara.  
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Indonesia sebagai sebuah negara, yang tidak masuk kategori sekuler maupun 

negara agama, melainkan negara Pancasila memiliki ruang yang terbuka untuk masuk 

ke ranah agama sekalipun melalui perangkat negara. Keluarga, disatu sisi merupakan 

unit terkecil dari kelompok-kelompok social dalam bernegara, sehingga terkadang 

dipandang sebagai wilayah private (personal) yang tidak diatur oleh negara (public), 

namun di sisi lain, negara memandang eksistensi keluarga sebagai wadah 

pembentukan warga negara sangat strategis. Dalam kajian hukum Islam, keluarga 

juga dimasukkan ke dalam urusan perseorangan (private) sehingga aturan tentang 

keluarga dalam tradisi fikih disebit dengan ahwal al-sykahsyiyyah. Kehendak 

menjalankan fungsi hukum sebagai social control dan social engineering melalui 

keluarga, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beragam peraturan perundang-

undangan yang mengatur keluarga, seperti UU Perkawinan, dan UU Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).  

Nasution mengelompokkan menjadi empat gelombang kebijakan pemerintah 

Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini yang terkait dengan upaya membangun 

keluarga;  Gelombang pertama diawali dengan lahirnya kebijakan berupa UU tentang 

pencatatan Perkawinan, Thalak dan Rujuk serta pembentukan BP4 di rezim Orde 

Lama.  Gelombang kedua di paruh awal kekuasaan rezim Orde Baru dengan lahirnya 

UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan disertai beragam peraturan perudang-

undangan lainnya, juga dilanjutkan gelombang ketiga di paruh akhir masa rezim Orde 

baru berupa Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang KHI dan Program Dharma Wanita 

melalui kementerian Peranan Wanita. Gelombang keempat adalah di wera reformasi 

dengan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penguatan 

keluarga sakinah, kursus calon pengantin serta beragam peraturan perundang-

undangan lain yang mendukung daya paksa dari keberadaan UU Perkawinan seperti 

UU PKDRT, UU Adminduk, UU Pelayanan Publik dan sebagainya.66 

                                                         
66 Khairuddin Nasution dan Syamsuddin Nasution, Peraturan dan Program Membangun 

Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum dalam ASY-SYIR’AH  Jurnal Ilmu Syariaah dan Hukum 
Vol. 51 ( No. 1 – Juni 2017), 1-23. 
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Urusan keluarga di pandang sebagai hal mendasar bagi Indonesia, sehingga 

awal kemerdekaannya Indonesia telah menetapkan UU tentang Pencatatan Cerai, 

Thalak dan Rujuk. Keberadaan UU ini oleh pemerintah Indonesia sangat urgen guna 

mencegah penelantaran anggota keluarga, baik istri maupun anak akibat praktek 

kawin-cerai yang terjadi secara gampang oleh masyakat Indonesia. Namun UU ini 

gak berjalan efektif sesuai ordernya, disebabkan oleh isinya yang hanya mengatur 

urusan adminisratif perkawinan, namun tidak mengatur substansi aturan perkawinan. 

Artinya, perkawinan dibiarkan berjalan menggunakan aturan yang hidup di 

masyarakat, atau fikih bagi mayoritas penduduk Indonesia yang muslim. Oleh karena 

itu, pemerintah lebih dalam masuk mengatur keluarga dengan menerbitkan UU No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). 

UU Perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1973 dan berlaku efektif pada 

tahun 1974 mengandung empat fungsi hukum menurut Friedmann sebagaimana 

dikutip oleh Soleman B. Taneko, yaitu  (1) menjadi pedoman bagi tingkah laku 

masyarakat (social order), (2)  menjadi pengawas atau pengendali social (social 

control), (3) menjadi penyelesai sengketa (dispute settlement), dan (4) sebagai 

rekayasa social (social engineering). Sebagai social order UU Perkawinan lebih 

banyak mengadopsi hukum yang berlaku di masyarakat (fikih), sehingga terkadang 

disebut sebagai positivisasi fikih atau hukum Islam.  

Sebagai pengawas atau pengendali social UU Perkawinan tetap 

mempertahankan masyarakat atau tokoh agama dan adat sebagai aparatnya, sehingga 

dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila 

dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Namun sebagai fungsi social 

engineering UU Perkawinan melakukan beberapa inovasi atau meminjam istilahnya 

Masnun Tahir, keberanjakan dari fikih seperti pencatatan perkawinan, penentuan 

batas minimal usia perkawinan, pensyaratan izin istri untuk dapat poligami dan atau 

izin Pengadilan Agama untuk boleh poligami dan menikah dibawah batas minimal 

usia yang ditetapkan. Selain dalam bidang perkawinan (akad nikah), juga terdapat 

bentuk keberanjakan dari aturan fikih terkait percerain yang harus melalui putusan 
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pengadilan serta membolehkan pihak perempuan sebagai penggugat cerai, sengketa 

harta bersama dan pemeliharaan anak. Dengan aturan aturan inovatif yang bersifat 

rekayasa social ini, maka ditetapkan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama 

(KUA) sebagai perangkat dalam menjalankan UU Perkawinan. 

Sacipto Raharjo menyatakan bahwa progresiftas hukum ditandai dengan visi 

perubahan sosialnya atau disebut juga dengan rekayasa social, dimana hukum tidak 

sekadar untuk menjadi pengukuh atau penaikan stastusnya dari aturan kebiasan yang 

biasa biasa saja menjadi aturan hukum negara atau isi peraturan perundang-undangan 

yang dimanfaatkan untuk mengkalim mengatur tingkah laku masyarakat oleh negara, 

namun sesungguhnya sudah berjalan efektif oleh warga, melainkan dalam rekayasa 

social diharapkan mampu menjadi pengarah cita cita dan perilaku warga kea rah yang 

lebih bermutu dan berkualitas sesuai visi perubahan dunia ke depan sekaligus 

mengikis perilaku yang biasa-biasa dan menjadi penghambat jalan menuju perubahan 

social yang dahsyat. 67 

Terwujudnya fungsi hukum dalam suatu negara menandakan adanya 

efektivitas hukum, dan efektifnya sutau hukum pada masyarakat sekaligus 

menandakan tingginya kesadaran hukum masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran 

hukum masyarakat sangat menentukan efektivitas hukum dan efektivitas hukum 

menjadi tanda eksistensi sebuah negara. Masyarakat Sasak sebagai sebuah komunitas 

yang memiliki pranata social berupa agama dan adat, ketika mengikatkan dirinya 

menjadi bagian dari warganegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga 

harus tunduk pada aturan bernegara. Dengan demikian, maka sumber nilai atau 

hukum bagi masyarakat Sasak adalah adalah fikih sebagai bagian dari muslim, adat 

sasak sebagai bagian dari satu komunitas etnis dan hukum positif sebagai bagian dari 

warganegara NKRI. 

Kehadiran UU Perkawinan dipandang sebagai sebuah progresitas hukum di 

Indoenesia, karena; (1) keberanian Indonesia melakukan unifikasi hukum dalam 

                                                         
67 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung:Alumni, 1983), 39 
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bidang perkawinan, yang isinya sebagian besar diadopsi dari ajaran agama tertentu 

(Islam), namun mengikat untuk semua warga negara dengan beragam agama dan 

keyakinannya. (2) Isi UU Perkawinan selain diadopsi apa adanya dari hukum yang 

berlaku di masyarakat (fikih), juga terdapat pemikiran baru yang dimaknai sebagai 

hasil ijtihad dengan metode ijma dalam makna baru, yakni terjadi penemuan hukum 

baru dalam dunia perkawinan yang dipandang bagian dari ubudiyyah melalui pola 

ijma’ (consensus) yang diwujudkan dalam bentuk legislasi nasional oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). (3) Hasil ijtihad baru tersebut dinilai melawan arus 

paradigma hukum Islam atau fikih dari relasi social yang bias gender menuju ke arah 

kesetaraan gender atau dari relasi laki dan perempuan yang tidak berkeadilan menuju 

relasi yang mesra gender. 

Bentuk-bentuk revolusi ijtihad UU Perkawinan antara lain (1) Pencatatan 

perkawinan sebagai penentu legalitas perkawinan yang disandingkan dengan 

perkawinan cara agam sebagai petanda sahnya perkawinan. Dengan demikian, UU 

Perkawinan tidak hanya menghendaki status perkawinan yang “sah” secara agama, 

namun sekaligus “legal” secara Negara. (2) Pembatasan usia minimal perkawinan 

secara gradual dari usia 16 tahun perempuan dan 18 tahun laki-laki, bahkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun oleh Ulama Indonesia melalui forum 

ilmiah meningkatkannya menjadi 19 tahun perempuan dan 21 tahun laki-laki, padahal 

dalam fikih hanya ditandai dengan hal-hal yang tabu dan sangat personal, seperti 

baliq laki-laki ditandadi dintandi dengan mimpi basah (ihtilam) dan perempuan 

dengan menstruasi (haid). (3) keharusan adanya izin istri pertama sebagai syarat 

diperbolehkan poligami, bahkan izin Pengadilan Agama. (4) Keharusan thalak 

melalui putusan Pengadilan Agama sekaligus dibukanya peluang perempuan sebagai 

penggugat cerai. (5) Diaturnya hak milik masing-masing pihak sekaligus hak milik 

bersama antara suami dan istri. 

Dengan beberapa kemajuan tersebut, UU Perkawinan dipandang memiliki 

fungsi hukum secara sempurna sebagaimana dimaksudkan oleh Soleman B. Taneko, 

sekaligus dipandang sebagai hukum yang sangat progressif sebagaimana dikemukan 
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oleh Sacipto Raharjo, sekalipun masih ada pihak yang memandang UU perkawinan 

sebagai peraturan yang bersifat live service atau dipandang hanya memiliki nilai 

semantik, karena tidak dibarengi adanya pengaturan tentang pidana di dalamnya. 

Pasca ratifikasi CEDAW di Indoenesia kemudian dibarengi dengan beragam 

kebijakan di era reformasi yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender (PUG) 

serta lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (PKDRT) semakin menmabah mitra legislasi bagi UU Perkawinan menuju 

kefektifannya. Bahkan posisi UU Perkawinan kekinian dapat disebut sebagai UU 

yang organic sehingga menjadi sentral.  

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga UU NO. 24 tahun 

2013 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

dalam implementasinya senantisa berkorelasi antara keduanya dan bahkan dengan 

UU Perkawinan, sebab pelayanan public mensyaratkan adanya administasi 

kependudukan dan mengurus administarsi kependudukan mensyaratkan adanya akte 

nikah bagi penerima layanan yang sudah menikah, bahkan sebaliknya untuk 

mendapatkan layanan administrasi pernikahan (akte nikah, thalak) mensyaratkan 

adanya administrasi kependudukan berupa KTP, KK, dan sebagainya. bahkan tidak 

sedikit hotel sebagai salah satu bentuk pelayanan dalam bidang travel dan akomodasi 

mensyaratkan adanya akte nikah bagi tamu yang menginap dengan pasangan lawan 

jenis, terutama hotel dengan label “hotel syari’ah”. 

 

B. Evolusi Kesadaran Hukum Perempuan Sasak dan Faktor-Faktornya. 

Sudah fungsionalkan UU Perkawinan pada masyarakat Sasak? Pertanyaan ini 

bisa dijawab secara berjenjang yang diawali dengan efektifitas hukum perkawinan 

pada masyarakat Sasak, kemudian didahului lagi tingkat kesadaran hukum 

masyarakat terhadap UU Perkawinan, terutama oleh pihak yang menjadi objek 

sekaligus subjek perubahan atau rekayasa social dalam UU Perkawinan, yakni 

perempuan. Kehadiran UU Perkawinan jelas terlihat dari proses pra legislasinya, 

dimana perdebatan-perdebatan yang muncul adalah seputar peranan wanita di era 
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1970 yang ditandai sebagai kebangkitan gerakan feminisme yang telah masuk ke 

Indonesia sejak era Kartini. Hukum yang berkembang di masyarakat (muslim) 

Indoensia didominasi oleh hukum Islam atau fikih, termasuk dalam bidang 

perkawinan.  

Adanya banyak sisi dalam konsep dan implementasi fikih munakahat yang 

dalam perspektif gender menempatkan ketidaksetaraan gender bahkan ketidakadilan 

gender dan kekerasan terhadap perempuan, seperti posisi hukum perempuan dalam 

akad nikah yang diwakili oleh walinya sekalipun dengan cara paksa (wali mujbir), 

menjadi korban poligami akibat adanya hak otoritatif suami untuk berpoligami 

termasuk menceraikan (thalak). Posisi tawar lemah istri pada saat perceraian dan 

pembagian harta gonogini serta hak pemeliharaan anak akibat tidak ada bukti otentik 

atas perkawinan dan perceraiannya. Fakta-fakta ini muncul menjadi latarbekang 

pengajuan legislasi UU Perkawinan sejak era Orde Lama hingga berganti rezim 

menjadi Orde Baru, dan kini telah berubah lagi menjadi era refromasi. 

1. Pengetahuan hukum Perempuan Sasak Terhadap UU Perkawinan 

Kesadaran hukum masyarakat menurut teori yang dikembangkan oleh Ewick 

dan Silbey dapat dilihat pada tiga ranah; pra legislasi, proses legislasi dan perlawanan 

terhadap hukum itu sendiri pasca legislasi. Proses panjang dalam proses pra legislasi 

UU Perkaiwan antara beragama mazhab kaum perempuan saat itu berhadap-hadapan 

dengan tokoh agama yang didominasi laki-laki sama sekali tidak melibatkan 

perempuan Sasak, karena beberapa faktor; tingkat pendidikan perempuan sasak yang 

masih rendah, akses perempuan terhadap politik dan eknomi masih terbatas oleh 

faktor budaya yang masih sangat patriakhi dan system kekerabatan yang dominan 

patrilineal pada masyarakat Sasak. Hal yang sama juga terjadi pada proses in 

legislastion, dimana perempuan Sasak belum mampu menjadi bagian dari actor 

politik local apalagi nasional. Dengan demikian, menurut teori Ewick dan Sillbey 

tingkat kesadaran hukum perempuan Sasak terhadap UU Perkawinan pada tahap 

pertama dan kedua sangat lemah, bahkan dapat dikatakan tidak ada kesadaran, akibat 
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dari situasi sosial perempuan Sasak di era pra legislasi dan in proses legislasi UU 

perkawinan pada tahun 1974.  

Sedangkan menurut teori kesadaran hukum yang dikembangkan oleh Soejono 

menjadi empat level; pengetahuan, pemahaman, sikap dan prilaku, maka tingkat 

kesadaran perempuan terhadap UU Perkawinan menjadi berbeda. Dalam konteks 

pengetahuan sebagai bentuk kesadaran hukum oleh Soejono dimaknai secara formal 

yuridis, yang menyatakan bahwa “sebuah UU dinyatakan diketahui oleh public 

setelah diundangkan oleh negara dalam lembaran Negara”. Jika teori Soejono 

digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan sebagai bentuk kesadaran terendah 

warga termasuk perempuan Sasak, maka harus dikatakan semua perempuan Sasak 

memiliki kesadaran hukum tertang UU perkawinan dalam tingkatan pengetahuan, 

yakni sejak diundangkan dalam lembaran Negara pada tahun 1975. Dengan demikian, 

perempuan Sasak, sekalipun faktanya belum banyak yang pernah membaca isi UU 

Perkawinan secara utuh, namun berdasarkan teori ini mereka telah dipandang 

memiliki kesadaran hukum pada level pengetahuan hukum. 

2. Pemahaman hukum Perempuan Sasak Terhadap UU Perkawinan 

Kesadaran hukum yang dimaksudkan oleh Ewick dan Sillbey pada level 

kedua adalah in legislaion, yakni seberapa jauh perempuan memiliki andil dan 

kontribusi dalam proses pembahasan dan pengesahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 

1974.  Berdasarkan teori ini, maka perempuan Sasak jelas belum memilki kesadaran 

dalam level ini, karena tak satupun perempuan Sasak yang menjadi anggota DPR 

maupun tim ahli dalam pembahasan RUU Perkawinan hingga pengesahannya, 

termasuk menjadi elemen masyarakat yang turutserta memberikan masukan pada saat 

penyusunannya. Namun jika mengacu pada level kesadaran hukum menurut Soejono, 

yakni pemahaman, maka tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap UU 

Perkawinan dapat diklalsifikakan menjadi 3 kategori, yakni; 

Pertama, mayoritas perempuan Sasak memiliki kesadaran hukum dalam 

bentuk pemahaman terhadap UU perkawinan khusus tentang pasal-pasal yang murni 

diadopsi dari fikih seperti khitbah, syarat dan rukun akad nikah serta hak dan 
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kewajiban suami istri termasuk tatacara perceraian khususnya thalak dan rujuk, 

namun belum memiliki pemahaman terhadap UU perkawinan yang bersifat baru atau 

beranjak dari materi fikih seperti pencatatan perkawinan, izin istri untuk poligami, 

usia perkawinan, dispensasi Pengadilan Agama untuk menikah dibawah usia,  

perceraian di Pengadilan Agama baik dalam bentuk cerai gugat maupun gugat cerai, 

termasuk prosedurnya, pembagian harta gono-gini, hak asuh anak dan sebagainya.  

Kedua, kelompok perempuan Sasak yang memiliki kesadaran lebih dalam 

bidang pemahaman terhadap UU perkawian baik yang bersumber dari fikih maupun 

pemikiran baru, termasuk memahami isi Kompilasi Hukum Islam, namun tidak 

memiliki pemahaman tentang prosedur tehnisnya, seperti prosedur pencatatan nikah, 

isbat nikah di Pengadilan, Dispensasi perkawinan, gugat cerai maupun cerai gugat di 

Pengadilan Agama, dan lain-lain. Ketiga, sekelompok kecil perempuan Sasak yang 

menguasa materi UU perkawinan secara utuh termasuk pertauran perundang-

undangan lain yang saling berkaitan dengan UU Perkawinan seperti Iipres No. 1 

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU PKDRT, UU HAM, UU Ratifikasi 

CEDAW, UU Pelayanan Publik, UU Adminduk, UU tentang Peradilan Agama, dan 

sebagainya. 

3. Sikap dan Prilaku Perempuan Sasak Terhadap UU Perkawinan 

Jika pada kesadaran hukum perempuan sasak pda level pertama, yakni 

pengetahuan yang dipandang otomatis “tahu” setelah diundangkan dalam lembar 

Negara, memang dalam konteks UU Perkawinan, dapat diuji kebenarannya. Artinya, 

sekalipun belum dilakukan sosialisasi atas materi UU Perkawinan, sebagian besar 

telah diketahui oleh masyarakat, termasuk oleh perempuan Sasak, sebagaimana 

terlihat dalam beragam bentuk tingkatan pemahaman mereka. Namun pengetahuan 

sebagai bentuk kesadaran hukum perempuan belum berbanding lurus dengan sikap 

sebagai level lanjutan dari kesadaran hukum. 

Sekalipun menurut teori Ewick dan Sillbey, kesadaran hukum perempuan 

tidak masuk dalam tingkat pertama dan kedua, namun pada level perlawanan 

terhadap hukum pasca legislasinya, maka tingkat kesadaran perempuan Sasak pada 
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tahapan ini, yakni perlawanan terhadap hasil legislasi  atau UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan mengalami perbedaan tingkatan pada sub bagian isi dari Undang 

Undang perkawinan. Sebagian perempuan Sasak menerima dengan kesadaran magis 

(doktrin agama) atas isi UU Perkawinan dan pelaksanaannya, karena sesuai dengan 

doktrin fikih, namun sebagian lainnya melakukan protes melalui kajian, aksi dan lain 

sebagainya. Penyusunan Conter Legal Drafting (CLD) Kompilasi Hukum Islam yang 

dilakukan oleh beberapa kelompok feminis Islam maupun muslim, baik secara 

personal maupun kelembagaan seperti Pokja Pengarusutamaan Gender Kementerian 

Agama RI yang diketuai oleh Siti Musdah Mulia, Rahima, Fahmina, Solidaritas 

Perempuan (SP), LBH APIK, Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok dan 

beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya melalui beragam program, media dan 

forum termasuk melakukan aksi pendampingan terhadap perempuan yang 

diperlakukan oleh suaminya tidak sesuai dengan UU Perkawinan seperti gugat cerai, 

bahkan gugat hak asuh anak dan pembagian harta bersama (gono-gini). 

Kesadaran hukum perempuan terhadap UU Perkawinan terutama materi 

tentang khitbah, batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki serta keharusan 

pencatatan perkawinan telah mencapai level pengetahuan dan pemahaman, namun 

belum naik menjadi sikap apalagi prilaku hukum sesuai levelnya pada masing-masing 

isu. Khitbah tidak menjadi sikap dan bahkan tidak menjadi prilaku dalam proses 

menuju perkawinan bagian sebagian besar perempuan Sasak, termasuk dalam banyak 

kasus masih terjadi penikahan dini atau di bawah usia. Perkawinan dengan system 

merarik terkadang banyak dilakukan oleh pasangan terutama pihak perempuan yang 

masih dibawah usia. Akibatnya tidak sedikit perkawinan dilaksanakan secara sirri, 

karena KUA tidak mungkin melaksanakan perkawinan secara tercatat terhadap 

pasangan yang belum mencapai usia. Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum 

perkawinan yang dijalankan melalui khitbah sehingga tercegah perkawinan dibawah 

usia dan legal bagi KUA melakukan pencatatan berhenti sebatas pengetahuan dan 

pemahaman, tidak sampai berujung sikap dan prilaku, justru sebaliknya. 
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Hal senada juga terjadi peningkatan kesadaran hukum perempuan Sasak 

secara sporadik dalam bidang Perkawinan jika menggunakan teori yang 

dikembangkan oleh Soejono, yakni tingkatan sikap dan perilaku. Aturan baru dalam 

UU Perkawinan atau yang beranjak dari fikih klasik seperti pencatatan perkawinan 

atau menikah secara sah (agama) dan legal (dihadiri KUA dan tercatat) telah menjadi 

sikap dan perilaku semua pihak baik memperlai perempuan dan laki-laki, keluarga 

besar dan juga masyarakat, namun terhadap isi UU perkawinan baru atau tambahan 

dari fikih klasik, maka tingkat kesadaran hukum perempuan Sasak dalam bentuk 

sikap dan perilaku masih berjenjang sebagai berikut;  

a. Khitbah vs Merarik 

Dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memang tidak mengatur 

tentang tatacara menuju perkawinan sebagaimana diatur dalam fikih dan Kompilasi 

Hukum Islam, yaitu menggunakan system khitbah. Dalam KHI pasal 1 ayat (1) 

dijelaskan tentang khitbah atau peminangan sebagai sebagai kegiatan-kegiatan upaya 

ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. 

Kemudian dalam KHI, peminangan diatur dalam satu bab tersendiri yang terdiri dari 

3 pasal, yaitu pasal 11 sampai pasal 13 yang mengatur tentang tatacara peminangan 

yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan melalui cara 

musyawarah yang melibatkan pihak keluarga besar dari dua belah pihak; calon 

mempelai laki dan mempelai perempuan. Bahkan diatur pula status perempuan yang 

boleh dipinang dan tidak boleh dipinang oleh lelaki, sekalipun peminangan sendiri 

belum memiliki konsekuensi hokum yang bersifat mengikat secara yuris kecuali 

secara etik. 

Konsep tentang peminangan dalam KHI diadopsi dari kitab-kitab fikih yang 

juga menjadi kitab rujukan muslim Sasak dalam hal ubudiyyah, namun dalam 

prakteknya sebagian besar ummat Islam atau masyarakat Sasak justru menerapkan 

system lain, yakni merarik, belakok dan melamar/khitbah. Dari tiga system ini, 

merarik merupakan system dominan pada masyarakat Sasak, yakni kegiatan-kegiatan 

yang diawali dengan proses pengambilan atau membawa perempuan calon mempelai 
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oleh pihak calon mempelai laki-laki ke rumah pihak calon mempelai laki-laki 

sebelum proses akad nikah tanpa sepengetahuan orangtua calon mempelai 

perempuan, sehingga dilanjutkan dengan proses selabaran dan penentuan pisuke 

sebelum proses akad nikah.  

Sebagian lainnya menggunakan system belakok yang hamper sama dengan 

melamar atau peminangan, yaitu kegiatan kegiatan menuju proses perjodohan yang 

dilakukan dengan proses musyawarah keluarga besar dua belah pihak terkait rencana 

akad nikah dan segenap biaya yang ditimbulkan, hanya saja belakok tetap ada 

prosesi lanjutan setelah akad nikah yang sama dengan merarik, yaitu nyongkolan dan 

sorongserah aji-krame, sementara melamar atau khitbah tidak demikian.   Tingkat 

kesadaran masyarakat Sasak, termasuk perempuan Sasak dalam hal tatacara menuju 

perjodohan rata-rata telah mencapai level pengetahuan dan pemahaman tentang 

khitbah, namun belum mencapai level sikap dan perilaku, karena tetap konsisten 

dengan system merarik. 

Namun seiring dengan perkembangan zaman baik dari sisi teknologi 

komunikasi, pergaulan dan tingkat pendidikan orangtua maupun anak yang terus 

meningkat, praktek perkawinan dengan cara belakok dan khitab terus meningkat 

terutama disebabkan oleh faktor tempat tinggal yang tidak komunal sepenuhnya 

dengan keluarga besar dalam bentuk gubuk atau banjar, melainkan dalam 

permukiman yang sangat heteorgen dari sisi asal-usul, budaya, profesi dan 

sebagainya baik dalam bentuk permukiman umum maupun spesefik yang dikenal 

masyarakat dengan perumahan atau BTN. Dengan demikian, kesadaran hukum 

warga dalam bidang batas usia perkawinan akan terus meningkat ke level sikap dan 

perilaku seiring dengan berubahnya system menuju perkawinan bagi masyarakat 

Sasak; dari merarik ke belakok ataupun melamar/khitbah.   

b. Batas Usia dan izin Perkawinan 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur batas minimum 

usia perkawinan, sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) serta pasal 7 ayat (1) 

dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsung atas persetujuan dari 
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dua calon mempelai (laki dan perempuan) yang telah mencapai usia minimal 21 

tahun, dan terhadap mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, maka harus 

mendapatkan izin dari orangtuanya selama dalam batas yang ditentukan, yakni 

mencapai usia 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 19 tahun bagi mempelai laki-

laki. Jika mempelainya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka untuk 

melangsungkan perkawinan tidak cukup dengan izin orangtua melainkan harus 

mendapatykan surat dispensasi dari Pengadilan Agama.  

Sekalipun tiga system menuju perjodohan atau perkawinan pada masyarakat 

Sasak (merarik, belakok dan khitbah) masing-masing memiliki sisi positif dan 

negativ pada situasi dan kondisi tertentu, namun ditengarai maraknya angka 

pernikahan dini dan praktek kawin cerai di Lombok berakar dari sistem merarik. 

Sebab, pada system merarik, ruang control social atas rencana perkawinan menjadi 

sangat terbatas, karena otoritas merarik semuanya ada pada calon mempelai, 

terutama calon mempelai laki-laki.  

Ketika anak lelaki dan perempuan telah bersepakat untuk merarik, lalu pihak 

calon mempelai laki-laki membawa perempuan sebagai calon mempelai perempuan 

ke rumahnya lalu menyatakan maksudnya untuk melangsungkan perkawinan, maka 

secara adat Sasak, tindakan itu telah mengikat bagi kedua calon mempelai dan 

termasuk keluarga besar dari dua belah pihak untuk melanjutkan proses akad nikah 

sekalipun usia belum memenuhi persyaratan. Seringkali kondisi demikian 

menyebabkan terjadi praktek pernikahan dini dan pekawinan bawah tangan (illegal) 

yang diamini atau ditolerir oleh masyarakat Sasak. 

Isi aturan dalam UU Perkawinan tentang batas usia minimal telah menjadi 

kesadaran warga Sasak termasuk perempuan dalam level pengetahuan dan 

pemahaman, namun ketika dalam kondisi terpaksa akibat system merarik, 

sebagaimana gambaran di atas, maka kembali pada kesadaran dogmatis hokum Islam 

yang membolehkan pernikahan bagi mempelai yang belum mencapai usia yang 

diatur UU perkawinan dengan mendalilkannya pada aturan agama atau fikih yang 

sekadar mensyaratakan status baliq bagi para pihak. Kesdaran hukum dalam level 
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pengetahuan dan pemahaman berhenti sebatas kesadaran kognitif namun berubah 

dalam bentuk sikap dan tindakan akibat faktor adat atau budaya merarik yang sangat 

kuat pada masyarakat Sasak. 

Kondisi kesdaran hokum perempuan Sasak khususnya dan masyarakat Sasak 

pada umum memiliki kesamaan antara aturan tentang usia perkawinan yang 

mengharuskan izin orangtua dan dipensasi Pengadilan Agama dengan keharusan ada 

izin istri pertama dan izin Pengadilan Agama bagi pasangan perkawinan poligami, 

terutama dalam hal ketidakmampuannya meningkat menjadi kesdaran dalam bentuk 

sikap dan prilaku, apabila terjadi merarik. Sebab, setiap pasangan yang sudah 

melaksanakan merarik maka menjadi tabo untuk tidak ditindaklanjuti ke jenjang 

akad nikah, sekalipun bertentangan dengan pengetahuan dan pemahamannya tentang 

isi UU perkawinan dengan berpindah ke hukum lain yang membolehkan yakni fikih. 

Praktek pernikahan dini dan pernikahan sirri akan berangsur berhenti 

dipraktekkan masyarakat Sasak bersamaan dengan upaya meninggalkan system 

merarik sebagai system menuju perkawinan, termasuk kesaran hukum tentang 

poligami sesuai prosedur akan menjadi kesadaran dalam bentuk sikap dan perilaku. 

Terhadap pasangan calon mempelai yang sudah merarik namun berada dalam usia 

yang belum diizinkan menikah, maka para orangtua memiliki kesadaran dalam 

bentuk sikap dan perilaku untuk meminta dispensasi Pengadilan Agama dengan alas 

an anaknya terlanjut telah merarik maupun dengan alas an lain seperti kecelakaan 

hamil sebelum nikah namun usia masih dibawah aturan yang ditetapkan atau disebut 

MBA atau (Mariied by accident). Hal yang sama pun terjadi dalam peristiwa 

poligami, setidaknya mengedepankan izin istri pertama, bahkan ada yang sampai 

meminta izin Pengadilan Agama. 

c. Pencatatan Perkawinan & Isbat Nikah 

Sejak diberlakukannya UU Perkawinan pada tahun 1975 sebagai bagian dari 

salah satu bentuk kebijakan dan program nasional untuk penguatan keluarga telah 

berhasil menurunkan angka perkawinan usia dini pada masyarakat Sasak, walaupun 

tidak signifikan dan tunggal. Artinya penurunkan angka pernikahan dini pada 
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masyarakat Sasak selian factor eksistensi UU Perkawinan juga disebabkan kebijakan 

dan program lain seperti pendidikan nasioanl yang terus memperlebar ruang 

aksesibiltas warga.  Kehadiran UU Perkawinan telah menimbulkan perubahan social 

pada masyarakat Sasak dengan mengemukanya istilah nikah resmi dan nikah sirri 

atau kawin bawah tangan, serta munculnya termenologi perkawinan secara syara’ 

atau hukum agama dengan perkawinan menurut pemerintah.  

Kekuasaan Orde Baru dengan segenap perangkat kekuasaannya baik dalam 

bentuk state apparatus maupun non state apparatus telah berhasil memeprcepat proses 

kesadaran hukum warga pada semua level, terutama dalam hal pencatatan 

perkawinan. Diberinya label “nikah sirri” atau “nikah di bawah tangan” bagi 

perkawinan yang tidak dijalankan sesuai UU perkawinan yang ditandai dengan 

kehadiran apparatus Negara yang direfresentasikan oleh Petugas Pencatat Nikah 

(PPN) dalam setiap proses akad nikah merupakan salah satu media efektif 

mempercepat kesadaran hukum warga, sekalipun dalam bentuk kesadaran yang naïf 

atau terpaksa.  

Namun, upaya lain yang dilakukan pemerintah pasca orde baru untuk 

mengefektifkan kesadaran hukum warga Sasak, khususnya dalam UU Perkawinan, 

bidang pencatatan perkawinan adalah memposisikan akte nikah sebagai dokumen 

sentral dalam persyaratan mendapatkan akses pelayanan public dan juga dokumen 

lain berupa administrasi kependudukan. Kesdaran hukum warga dalam bidang 

pencatatan perkawinan meningkat menjadi level sikap dan perilaku secara massif 

bahkan ditandai dengan antusiasme masyarakat Sasak dalam melakukan isbat nikah. 

Artinya, masyarakat yang sebelumnya menikah tanpa pencatatan, kini telah 

menemukan kesadaran baru dalam bentuk kesdaran kritis, memahami kegunaan dan 

keuntungan pencatatan nikah bagi kehidupannya baik dalam urusan social, politik, 

ekonomi, budaya dan termasuk agama.    

Meningkatnya status kesadaran hukum perempuan Sasak dan juga masyarakat 

Sasak atas urgensi perkawinan tercatat dari kesadaran magis, dan naïf menjadi 

kesadaran kritis, terlihat dalam praktek warga yang mengajukan permohona surat 
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dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama bagi pasangan calon mempelai yang 

belum mencapai usia minimal namun telah merarik atau kecelakaan sebelum akad 

nikah maupun perkara permohonan untuk melaksanakan isbat nikah bagi pasangan 

perkawinan lama yang tidak menggunakan pencatatan.  

 

d. Thalak, Fasakh dan Rujuk 

Thalak atau perceraian adalah pintu darurat bagai pasangan suami-isri yang 

telah menikah atau mengikat janji setua (mitsaqan galizhan), namun menemukan 

cobaan berupa ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Itu sebabnya, Rasul 

menyatakan status hokum thalak sebagai halal yang paling dibenci. Maknanya adalah 

thalak tidak dijadikan sebagai alat permainan status perkawinan dengan 

melaksanakan kawin-cerai tanpa sebab yang berat. Dalam fikih thalak lebih mudah 

praktek atau jatuhnya dibandingkan dengan nikah, sebab akad nikah memiliki rukun 

dan syarat yang berat. Setidaknya ada 5 rukun akad nikah, yaini keberadaan dua calon 

mempelai yang saling bersetuju untuk melangsungkan perkaiwinan, melalui proses 

ijab qabul langsung dengan lafaz tertentu antara mempelai laki-laki dengan wali dari 

mempelai perempuan serta dihadiri dua orang saksi dengan masing-masing rukun 

harus memenuhi beberapa persyaratan. Selain lima rukun tersebut juga menurut UU 

Perkawinan maupun KHI harud dihadiri oleh aparat negara yang bertugas untuk 

mencatat dan meneglarkan akte nikah.  

Diantara beberapa persyaratan akad nikah dimaksud antara lain; kedua 

mempelai bukan muhram baik disebabkan nasab atau hubungan darah langsung, 

saudara sesusuan maupun akibat musaharah atau perkawinan, mencapai usia minimal 

21 tahun atau kurang dari itu dengan mendapatkan izin orangtua atau dispensasi dari 

Pengadilan Agama, Wali bagi mempelai yang hadir harus dari kalangan nasab ushul 

ataupun furu’ yang memenuhi kreteria, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa wajib 

dalam akad nikah seperti khutbah nikah, mahar, pengumuman dan sebagainya. 

Sedangkan thalak tidak membutuhkan rukun dan syarata bahkan prosesi tertentu yang 

menghadirkan saksi, melainkan cukup dengan tindakan sepihak yang memiliki 
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otoritas, yakni suami dengan mengucapkan thalak atau kalimat lain yang dapat 

dimaknai sebagai niat atau kehendak untuk menceriakan istrinya, baik dalam kondisi 

marah, senang, sengaja maupun tidak sengaja, di dengar langsung oleh istri yang 

dithalak maupun tidak, dalam posisi berjarak jauh maupun dekat. Hokum fikih 

tentang talak yang berbasis fikih ini jelas telah diketahui dan dipahami oleh parak 

pihak termasuk perempuan Sasak, bahkan menjadi sikap dan prilaku sehingga dikenal 

istilah kawin-cerai. 

Guna menghindari terjadi perceraian yang terus berkembang akibat 

longgranya aturan terkait thalak sebaga sebuah tindakan halal namun sangat dibenci, 

maka melalui UU Perkawinan Pemerintah Indonesia atas aspirasi kalum perempuan 

selama tahapan pra legislation mupun in legislation. Pasal 38 UU Perkawinan 

menyatakan bahwa putusnya suatu perkawinan disebabkan tiga hal; kematian, 

perceraian dan putusan pengadilan. Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan Pengadilan melalui mekanisme gugatan dan telah 

memenuhi persyaratan yang rigit. Bahkan dalam KHI pasal 114 dan 115 diatur bahwa 

putusnya perkawinan dengan cara perceraian hanya dapat dilakukan dengan cara 

talak atau gugatan cerai di Pengadilan Agama setelah dilakukan upaya mediasi. 

Sedangkan pasal 116 KHI secara rigit mengatur syarat-syarat atau alasan-alasan dapat 

dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkawina; yaitu 

1. Ssalah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya; 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 
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5. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

7. Suami menlanggar taklik talak; 

8. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam 

rumah tangga. 

Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang perceraian ini merubah 

konten hokum di tengah masyarakat tentang perceraian, dari fikih yang sangat 

longgar menjadi aturan yang sangat sulit bahkan lebih sulit dari perkawinan itu 

sendiri. Sekalipun demikian, masih banyak kasus perceraian di masyarakat masih 

mengacu pada hokum fikih dan termasuk rujuknya, baik raj’I maupun bain; sugro 

maupun kubro. Namun demikian, terlihat kesadaran hokum perempuan dalam bidang 

thalak telah meningkat dari sekadar pengetahuan dan pemahaman tetapi sudah 

meningkat menjadi kesdaran level ketiga dan keempat, yaitu sikap dan prilaku. 

Kesdaran hokum terkait perceraian di depan Pengadilan Agama tidak hanya menjadi 

milik perempuan namun juga menjadi kesdaran lelaki baik suami maupun pihak 

kelaurga besar dari suami dan istri. Hal ini disebabkan oleh factor kesadaran kritis 

masyarakat, dimana eksistensi surat putusan Pengadilan sangat urgen guna 

kepentingan untuk rujuk dan menikah lagi dengan pihak lain. 

Tidak sedikit perempuan atau pihak istri yang menggugat thalak suaminya 

kepada Pengadilan Agama, namun cenderung pihak suami yang menjatuhkan kata 

thalak dalam proses pengadilan maupun non pengadilan. Bahkan terdapat perempuan 

Sasak yang memiliki sikap mandiri dengan mengajukan gugatan kepada suaminya 

yang tidak adil dan lain, sehingga perempuan atau istri dapat menjatuhkan tahak-

fasakh kepada istrinya.  

Materi UU Perkawinan terkait dengan perceraian selain menetapkan peraturan 

yang termuat dlam fikih berupa thalak yang dilakukan oleh suami dengan masa iddah 

serta tatacara rujuknya, namun dibatasi kejatuhannya hanya melalui putusan 
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Pengadilan Agama untuk thalak, baik dalam bentuk permintaan suami maupun istri. 

kehadiran aturan baru ini jelas memiliki maksud untuk memberikan kepastian hukum 

kepada para pihak atas status perkawainan, thalak maupun rujuknya. Aturan beserta 

maskud yang terkandung dalam UU Perkawinan telah disadari oleh perempuan Sasak 

dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman, namun sedikit sekali yang berujung 

menjadi sikap dan prilaku. Sebagian besar perceraian masih dilaksanakan secara 

fikih, yakni tidak bercerai di Pengadilan Agama, sekalipun perkawinannya tercatat 

atau resmi. Akibatnya dijumpai banyak janda secara sosiologis namun minim secara 

administrativ. 

Perempuan yang diceraikan oleh suaminya secara fikih atau tanpa melalui 

putusan pengadilan berkontribusi terhadap kembalinya sikap dan prilaku 

menyimpang dari pengetahuan dan pemahaman hukumnya. Mereka dengan suka rela 

melakukan perkawinan dengan orang lain secara sirri, karena secara soisologis dan 

fikih statusnya janda yang melewati masa iddah sehingga sah menikah dengan laki-

laki lain, namun secara administrative dia tetap terikat dengan status perkawinannya 

yang tercatat di KUA dan belum ada keputusan thalak dari pengadilan Agama yang 

mencabutnya. 

 

C. Faktor Penyebab Pasang-Surut Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Sasak 

dalam Bidang Perkawinan 

Terjadi kesejangan antara progresifitas norma hukum dalam bidang 

perkawinan dengan praktek sosial sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat. 

Terkait dengan hukum perkawinan, perempuan Sasak telah mengalami kesadaran 

pada level pengetahuan dan pemahaman, namun terkadang maju mencapai level 

kesadaran berikutnya, namun juga surut hanya menjadi sebatas pengetahuan dan 

pemahaman belaka yang jauh dari kesadaran dalam level sikap dan prilaku. Hal ini 

disebabkan oleh posisi perempuan dalam konstruksi sosial-budaya dan agama sebagai 

subdordinat laki-laki atau disubordinasi oleh laki-laki.  
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Secara sosial-budaya dan agama perempuan dalam keluarga menjadi anggota 

yang tunduk pada pemimpin keluarga, yaitu orangtua dan suami atau laki-laki dengan 

posisi sebagai kepala keluarga, pencari nafkah dan wali dalam konteks pernikahan. 

Itu sebabnya, dalam tradisi Sasak masih kuat budaya merarik dengan laki-laki sebagai 

pihak yang bertanggungjawab atas proses pengambilan hingga proses akad nikah dan 

bahkan keberlangsungan dalam rumah tangga, seentara perempuan sebagai pihak 

yang “diambil”, “dinikahkan”, “istri yang diberi mahar atau dinafkahi”, dan “dicerai 

atau dirujuk”, bahkan “dipoligami”. 

Posisi perempuan yang tersubordinasi tersebut menyebabkan tak berkuasa 

dalam menentukan sikap sesuai hukum untuk melaksanakan perkawinan, misalnya 

dengan cara khitbah. Jika pihak calon suami ataupun pihak orangtua perempuan 

bersikeras dalam melaksanakan proses menuju pernikahan harus dengan cara 

merarik, maka perempuan mengikutinya, sekalipun pengetahuan dan pemahaman 

bahkan keinginannya dilakukan dengan cara khitbah atau dilamar, kecuali para pihak 

menghendaki hal sama. Praktek merarik pada tradisi perkawinan Sasak juga menjadi 

faktor dominan tersendiri menyebabkan perempuan tak berdaya untuk bersikap 

sebagaimana aturan UU perkawinan dalam hal memenuhi usia. Perempuan yang 

belum mencapai usia yang diamantkan UU Perkawinan namun sudah dibawa lari atau 

merarik, dalam tradisi Sasak dianggap sebagai salah satu bentuk “accident” yang 

tidak bisa ditolak, karena terbangun tabo-tabo budaya bahwa perempuan yang sudah 

merarik lalu dikembalikan atau tidak berlanjut ke proses akad nikah dipandang 

sebagai perempuan “kurang suci”, karena telah dibawa oleh lelaki lain menginap di 

rumah. Akibatnya, pihak orangtua harus menjalankan amanah UU Perkawinan 

dengan memohonkan surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Tentu saja, 

selain merarik menjadi penyebab “marrage by accident” ada faktor hamil di luar 

nikah, yang jika usianya dibawah umur maka guna menutupi aib, pihak orangtua 

melakukan tindakan yang sama, yaiti meminta dispensasi kawin ke Pengadilan 

Agama. 
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Pencatatan perkawinan dalam tradisi perkawinan Sasak yang menggunakan 

system merarik tidak menjadi kuasa perempuan seseorang terutama perempuam calon 

mempelai, melainkan kuasa keluarga dan para pihak lainnya seperti kepala dusun, 

kepala desa, dan KUA.  Secara umum merarik dilaksanakan secara mendadak dengan 

terbatasnya para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaannya, 

sehingga tidak mungkin melakukan pengurusan administrasi perkawinan sebelum 

proses merarik. Pengurusan admnistrasi perkawinan dilaksanakan seteah proses 

merarik bersamaan dengan proses adat berikutnya seperti sejati-selabaran dan 

pisuke. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan adalah pihak keluarga atau kadus 

ke kantor Desa untuk mendapatkan NA kemudian ke KUA. sementara perempuan 

calon mempelai menjadi pihak yang “tersandera” dibawah wewenang pihak lain; 

adat, aparat pemerintah dan tokoh masyarakat atau keluarga besar. 

Bagi pasangan suami-istri yang belum memiliki akte nikah akibat kelalain 

pihak keluarga yang tidak mengurus pencatatan maupun pihak aparat seperti kadus 

maupun pihak KUA yang tidak menerbitkan akte nikah, maka kesadaran berupa 

pengetahuan dan pemahaman itu akan segera meningkat menjadi sikap untuk 

melakukan pengurusan akte nikah mereka berdua, bahkan didominasi oleh inisiatif 

istri, melalui isbat nikah. Data-data yang dikumpulkan oleh JMS Lombok selama 

melaksanakan proyek isbat nikah kerjasama antara JMS Lombok-Pemda Lombok 

Barat dan Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2011-2013 menunjukkan 

perempuan atau istri, yang paling responsive menyambut program tersebut. 

   Sedangkan kesadaran dalam tingkatan kedua, yakni pemahaman perempuan 

terhadap UU perkawinan, maka dapat diklasifikai menjadi 2 hal secara umum, yakni 

isi UU Perkawinan yang mengatur akad nikah dan perceraian dan turunannya 

kemudian keduanya dipilah kembali berbasis pada isi UU Perkawinan berbasis fikih 

dan berbasis inovasi.  

Pemahaman peremupuan Sasak terhadap UU Perkawinan yang berbasis fikih 

seperti syarat dan rukun akad nikah rata-rata telah dipahami, terutama melalui 

sosialisasi gratis melalui nasehat perkawinan pada setiap proses akad nikah dan 
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resepsi pernikahan maupun melalui pembelajaran Agama Islam di beragam jenjang 

dan jenis; majlis taklim, pelajaran PAI di SMA/SMK/Perguruan Tinggi Umum, 

maupun MA, Tkahssus, Ma’had Aly dan Perguruan Tinggi Islam baik negeri maupun 

swasta. Selain kesaadaran pada level pemahaman juga telah menjadi kesadaran dalam 

bentuk sikap, yaitu tidak ada perempuan Sasak yang mau dinikahi tanpa 

menggunakan UU Perkawinan yang sesuai dengan fikih, yakni akad nikah dengan 

senegap syarat dan rukunnya berdasarkan fikih, bahkan telah menjadi prilaku. 

Perempuan hamil di luar nikahpun masih menghendaki ada pernikahan secara agama 

guna mendapatkan status sebagai suami-istri yang sah dan keturuan yang sah. Baik di 

hadapan Allah SWT maupun di mata masyarakat, tanpa penting dipandang sah atau 

legal menurut negara. 

Sementara kesadaran hukum perempuan Sasak terhadap UU Perkawinan 

dalam urusan akad nikah yang sifatnya hasil ijtihad atau beranjak dari fiqk seperti 

pencatatan perkawinan, batasan usia, izin istri untuk poligami masih menempati 

posisi lebih rendah dibandingkan dengan konten UU Perkawinan berbasis fikih, 

sekalipun secara perlahan terus tumbuh melalaui beragam sumber termasuk 

pendidikan formal dan pendidikan kritis lain yang bersifat nor-formal, bahkan telah 

menjadi sikap, sebagaimana ditandai dengan tingginya pasangan suami-istri (tua) 

yang mengikuti program nikah massal dana termasuk memanfaatkan program isbat 

nikah di Pengadilan Agama. Bahkan kesadaran dalam bidang ini mencapai prilaku 

yang ditandai dengan tabunya pelaksanaan nikah tanpa pencatatan yang dikenal 

masyarakat dengan nkah sirri atau nikah di bawah tangan. Lebih lanjut, praktek 

poligami pun menjadi berkurang akibat ditabukannya nikah sirri atau nikah di bawah 

tangan.  

Hak yang sama juga terjadi pada tingkat kesadaran perempuan Sasak terhadap 

UU Perkawinan dalam bidang perceraian dan turunannya. Permahaman perempuan 

Sasak terhadap isi UU Perkawinan dalam urusan perceraian yang berbasis fikih cukup 

tingi bahwa teah menjadi sikap dan prilaku, seperti thalak-rujuk yang dinyatakan 

jatuh hanya melalui pernyataan suami sekalipun dalam keadaan main-main, marah 
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maupun menggunakan perantara orang lain maupun perantra alat teknologi seperti 

HP via SMS maupun WA. Sementara konten UU Perkawinan dalam bidang 

perceraian yang bersifat inovasi diluar fikih masih sangat rendah, bahkan yang 

memiliki pemahaman pun mmasih belum meningkat menjadi sikap apalagi prilaku 

kecuali melalui proses advokasi atau pendapingan oleh pihak lain, seperti gugat cerai 

atau cerai gugat, pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak pasca bercerai ke 

Pengadilan Agama. Uniknya lagi, pemahaman tentang beberapa isi UU Perkawinan 

dalam bidang perceraian yang bersifat invasi dari fikih banyak didapatkan oleh 

perempuan Sasak melalui TV sejak maraknya program infotaiment yang 

menampilkan sikap dan prilaku public figure seperti artis yang melakukan gugat 

cerai, cerai gugat maupun gugat pembagian harat gono-gini dan hak asuh anak ke 

Pengadilan Agama. 

Faktor budaya patriarkhi yang masih kuat serta system kekerabatan social 

Sasak yang dominan patrilineal merupakan penyebab rendahnya kesadaran hukum 

perempuan Sasak terhadap UU Perkawinan, terutama pada level sikap dan prilaku. 

Selain faktor budaya patriakhi dan kekerabatan patrilineal, pendidikan juga menjadi 

faktor. Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di tingkat SMA maupun perguruan 

Tinggi Umum tidak banyak menyetir tentang hukum perkawinan apalagi yang 

berbasis UU Perkawinan, pun demikian pada Lembaga pendidikan keagamaan seperti 

MA maupun PTKIN, karena kurikulumnya didesain dalam bentuk fikih Munakahat 

yang hanya terdapat pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Tarbiyah 

khususunya jurusan atau program studi PAI. Sementara di Fakultas Hukum 

Perguruan Tinggi Umum diperkenal hukum perkawinan Islam dan Kewarisan Islam 

yang basis materinya pada KHI maupun buku-buku referensi lainnya yang 

menonjolkan aspek fikihnya. Dengan demikian, pendidikan formal, apalagi non 

formal semisal majelis taklim belum mampu menjadi agen pembelajaran yang 

menyadarkan warga terhadap hukum perkawinan itu sendiri, melainkan justru 

menafikannya dengan tetap dualismenya sumber materi tentang perkawinan, yaitu 

UU Perkawinan dan Fikih Munakahat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Dari sajian dan analisis data tentang Kesadaran Hukum Perempuan Sasak 

terhadap UU Perkawina dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

1. Kesaran hukum perempuan Sasak terhadap UU perkawian bersifat beragam 

dan berjenjang berdasarkan dua bidang dan dua klasifikasi dalam UU 

Perkawinan, sebagai berikut; 

a. Bidang akad nikah dan turunannya dalam UU Perkawinan yang 

diklasifikasi lagi berdasarkan sumbernya menjadi dua; berbasis fikih dan 

berbasis inovasi atau keberanjakan dari fikih. Pada bidang ini tingkat 

kesadaran perempuan Sasak mencapai level pemahaman, sikap dan 

prilaku dengan kategori lebih massif pada konten yang bersumber dari 

fikih dibandingkan yang bersumber dari hasil inovasi 

b. Bidang perceraian dan turunannya juga diklasifikasi berdasarkan sumber 

menjadi dua; fikih dan inovasi. Tingkat kesadaran hukum perempuan 

Sasak pada bidang perceraian yang bersumber dari fikih telah mencapai 

tingkatan sikap dan prilaku, namun terhadap isi UU perkawinan yang 

bersumber dari inovasi masih pada level pemahaman, dan sebagian kecil 

yang mencapai level sikap dan prilaku secara mandiri melainkan melalui 

proses pendampingan 

2. Faktor-faktor yang berkonribusi dalam membentuk perbedaan level dan 

klsifikasi kesadaran perempuan Sasak terhadap UU perkawinan antara lain; 

budaya, social, ekonomi. Faktor budaya yang paling menonjol memiliki 

kontribusi langsung bagi lemahnya kesadaran perempuan Sasak pada level 

sikap dan prilaku dalam bidang perkawinan adalah tradisi merarik. Sementara 
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faktor social disebabnya oleh budaya patriarkhi dan system kekerabatan 

patrilineal sehingga posisi perempuan menjadi tersubordinasi dalam 

perkawinan. Sementara faktor ekonomi memiliki kontribusi terhadap 

lemahnya level kesadaran hukum perempuan sasak melalui kurangnya akses 

terhadap pendidikan lebih lanjut dan aksesnya terhadap penyelesaian probem 

perkawinan khuusnya perceraian ke Pengadilan Agama. 

3. Pendidikan Agama Islam sebagai materi dalam Pendidikan Islam, baik di 

Sekolah Umum maupun Agama termasuk Perguruan Tinggi Umum dan 

Perguruan Tinggi Islam belum memiliki kontribusi signifikan bahkan menjadi 

penghalang bagi kesadaran hukum perempuan terhadap UU Perkawinan, 

disebabkan bahannya hanya mengaju pada hukum perkawinan berbasis fikih 

dengan mata kuliah fiqh munakahat di Perguruan Tinggi Islam dan Hukum 

Perkawinan Islam (berbasis KHI dan referensi fikih lainnya) untuk di Fakultas 

Hukum pada PTU. 

 

B. Rekomendasi 

 

Berdasarkan temuan di atas, maka untuk meningkatkan kesadaran hukum 

Perempuan sebagai persyaratan mewujudkan efektifitas hukum, khususnya UU 

Perkawinan yang dinilai progressif berbasis teori Hukum Progressif, maka 

direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut; 

1. KUA dan Pengadilan Agama sebagai perangkat utama UU perkawinan harus 

lebih intens melakukan sosialiasi tentang UU Perkawinan beserta tujuan, 

manfaat dan fungsinya bagi perubahan social ke arah yang lebih positif 

melalui beragam program dan kegiatan yang inovatif 

2. Para pihak yang berkaitan dengan Pendidikan di Indonesia, baik sekolah 

maupun perguruan tinggi agar materi Pendidikan Agama Islam terfokus pada 

UU Perkawinan tanpa membedakan isinya menjadi yang bersumber pada 

fikih dan hasil ijtihad atau inovasi pemerintah Indonesia 
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3. Kepada semua takeholder pengarusutamaan gender hendaknya bergandengan 

tangan dalam upaya Pendidikan kritis tentang UU Perkawinan sebagai media 

utama pengarusutamaan gender. 
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