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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal, manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik tanpa adanya suatu proses 

perkawinan, bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan bertujuan 

untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan 

yang rukun dan damai. Masyarakat adat Lampung menempatkan perkawinan pada 

unsur yang terpenting dalam meneruskan hubungan kekerabatan. 

Dalam keberlakuan hukum perkawinan, masyarakat Indonesia juga mengenal 

beberapa bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan jujur, semanda dan mentas, 

Bentuk-bentuk perkawinan tersebut sangat dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, 

misalkan pada masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ke-bapak-kan 

(Patrilineal) menganut bentuk perkawinan jujur, bentuk perkawinan jujur sendiri 

ditandai dengan pemberian berupa barang maupun sejumlah uang jujur dari suami 

kepada pihak isteri sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita  keluar dari 

kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya untuk pindah dan masuk kedalam 

persekutuan hukum suaminya.  
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Dengan adanya perkawinan menyebabkan timbulnya suatu kedudukan antara orang 

tua dengan anak serta suami dan istri baik kedudukan dalam rumah tangga, 

kekerabatan, sampai pada kedudukan dalam hal harta kekayaan. Masyarakat 

Lampung dilihat dari sistem perkawinan bersendikan ke-bapak-an Beralih-alih 

(Patrilinial Alternerend) yaitu menggunakan bentuk perkawinan jujur namun 

adakalanya menggunakan bentuk perkawinan semanda disesuaikan dengan situasi 

dan kondisinya. Dengan demikian maka kedudukan dalam hal kekerabatan pada 

masyarakat Lampung berbeda-beda tergantung kepada bentuk perkawinannya, 

kedudukan suami akan lebih dominan dari isteri apabila di lakukan perkawinan jujur. 

Namun jika kita melihat di era modernisasi ini dimana dunia semakin maju peraturan 

mengenai persamaan hak asasi, keadilan, kesetaraan gender dan non diskriminasi 

dibuat dan diberlakukan, dapat diprediksikan dalam hal hak dan kedudukan terdapat 

pergeseran.   

Kedudukan isteri setelah terjadi perkawinan jujur pada masyarakat adat Lampung 

maka isteri akan mengalihkan kedudukannya dari kerabatnya dan masuk kedalam 

kekerabatan suaminya. Isteri tidak boleh bertindak sendiri oleh karena itu dia adalah 

pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan 

kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan, maka berarti setelah 

perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya kepada keanggotaan kerabat 

suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu. Namun dengan demikian 

tidak berarti hubungan hukum dan  hubungan biologis antara si isteri dengan orang 

tua kerabat asalnya hilang sama sekali.  
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Berbicara mengenai kedudukan isteri dalam bentuk perkawinan jujur dengan 

perkembangan zaman yang menuntut persamaan hak, keadilan, kesetaraan gender dan 

non diskriminasi merupakan dua sisi yang berbeda, yang mana dalam suatu 

perkawinan jujur kedudukan isteri tidak lebih dominan dari pada suami atau 

kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan isteri di hubungkan dengan 

perkembangan zaman yang menghendaki adanya persamaan gender, keadilan dan 

kesetaraan. Sehingga bagaimana kedudukan isteri dalam bentuk perkawinan jujur 

pada masyarakat Lampung dewasa ini . 

Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengangkat tema ini dalam sebuah karya 

penelitian dengan judul “KEDUDUKAN ISTRI DALAM PERKAWINAN JUJUR 

PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN  KEBUWAYAN SUBING. (Studi 

di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten. Lampung Tengah)”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang diuraikan maka permasalahannya adalah 

bagaimana kedudukan isteri dalam perkawinan jujur dengan pokok bahasan: 

1. Pelaksanaan perkawinan Jujur pada masyarakat Lampung pepadun 

kebuwayan Subing 

2. Kedudukan istri dalam perkawinan jujur pada perkawinan adat Lampung 

pepadun Kebuwayan Subing saat ini 
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b. Ruang Lingkup 

Dengan gambaran permasalahan yang dibahas diatas, maka ruang lingkup penulisan 

ini masuk dalam bidang ilmu hukum perdata mengenai Kedudukan isteri dalam  

perkawinan Jujur pada masyarakat Lampung Pepadun kebuwayan Subing dengan 

lokasi penelitian di kampung Terbanggi Besar kecamatan Terbanggi Besar kabupaten 

Lampung Tengah. 

  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

a. Tujuan penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan Jujur pada masyarakat adat 

Lampung pepadun Kebuwayan Subing. 

2. Untuk mengetahui kedudukan isteri dalam perkawinan Jujur pada masyarakat 

adat Lampung Pepadun kebuwayan Subing seiring perkembangan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan menjadi 

wacana baru dalam kajian hukum perkawinan adat Lampung pepadun Kebuawayan 

Subing  

b. Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya hukum perkawinan adat dan pula sebagai salah satu 
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bahan bacaan bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui bgaimana bentuk 

perkawinan adat serta ikut melestarikan budaya masyarakat Lampung pepadun 

Kebuwayan Subing. 

 

2. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti 

2) Untuk menambah wawasan bagi penulis serta menjadikan suatu kebanggaan 

tersendiri bagi penulis sebagai masyarakat Lampung beradat pepadun. 

3) Sebagai bahan bacaan masyarakat luas yang mungkin nantinya akan berguna 

bagi generasi mendatang. 

4) Sebagai salah satu syarat penulis dalam memperoleh gelar sarjana hukum 

universitas lampung. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Skripsi ini yang berjudul : “Kedudukan Istri Dalam Perkawinan 

Jujur Pada Masyarakat Lampung Pepadun Kebuwayan Subing” terdiri dari Bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, Pada Bab ini akan diuraikan tentang Latar belakang 

mengenai perkawinan dan kedudukan isteri, Permasalahan yang diangkat untuk 

diteliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada Bab ini diuraikan tentang teori-teori dan 

peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah yang 

dibahas. 

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang uraian secara jelas 

metode penelitian yang meliputi metode Pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik 

penelitian, populasi, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada Bab ini berisi 

pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan jujur dan bagaimana 

kedudukan isteri dalam perkawinan jujur serta pembahasan mengenai perkembangan 

kedudukan isteri dalam bentuk perkawinan jujur pada masyarakat adat Lampung 

pepadun Kebuwayan Subing saat ini. 

BAB V PENUTUP, pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran dari penulis 

berkaitan dengan judul “Kedudukan Isteri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat 

Lampung Pepadun Kebuwayan Subing”. 


