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Abstrak: Perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu hal yang
didambakan setiap orang, baik wanita maupun pria dalam
lintasan daur hidupnya, dan merupakan suatu perubahan status
seseorang dari bujangan menjadi berkeluarga yang dilaluinya
lewat suatu media sebagai pengaturnya. Di dalam hal
kekerabatan hubungan antara kemasyarakatan dan kekeluargaan
dapat terjadi lewat suatu perkawinan pemilihan jodoh, sehingga
dapat terbentuk suatu keluarga baru. Hal ini merupakan suatu
peristiwa dalam kehidupan setiap orang yang dipandang sebagai
salah satu yang amat penting dan sakral di dalam lintasan daur
hidup seseorang. Bagi masyarakat suku kaili, suatu perkawinan
akan memberikan makna dalam kehidupan suatu masyarakat,
yang dihayati lewat beberapa ungkapan dalam bahasa kaili.
Antara lain momboli tanda tuvu (meninggalkan bakti hidup ).
Abstract: In essence, marriage is one of the things desired by
everyone, male or female, in their lives. It is also seen as a change
of status in a person from living in single life into family one
through the media dealing with this. In terms of kinship, the
relationship between society and family can occur through
marriage and mate selection in order that a new family is
established. This is an event in people’s life which is considered
important and sacred in their lives. For ethnic group of Kaili,
marriage will give a meaning in community’s life, which is
represented in the phrases of Kalinese language, such as, among
others, momboli tanda tuvu (leaving consecrated life).
Kata Kunci: upacara mematua, mandiu pasili, hukum Islam, hukum adat, suku
Kaili
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PENDAHLUAN
Hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan alat untuk
mengatur ketertiban masyarakat. Sehingga menurut Satjipta
Rahardjo bahwa hukum selain berfungsi sebagai pengatur
kehidupan masyarakat atau sosial kontrol, juga berfungsi sebagai
pembentuk masyarakat atau social enginering.1 Kedua fungsi itu
diharapkan berjalan serempak, dapat menjaga dan mengatur
masyarakat agar tidak terpengaruh dan menjadi korban
globalisasi. Salah satu yang dapat diatur oleh hukum adalah
pelaksanaan perkawinan.
Perkawinan harus diatur melalui hukum agar orang yang
melaksanakannya dapat hidup tentram dan damai. Menurut
Abdul Manan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia,
kekal dan harmonis.2 Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila,
perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau
kerohaniaan. Dengan demikian, perkawinan bukan saja
mempunyai unsur jasmaniah, tetapi juga unsur rohaniah.
Berdasarkan hal tersebut, perkawinan bermaksud agar
suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan
bahagia yang sesuai dengan hak asasi manusia, memelihara
keutuhan institusi keluarga yang menjadi hak dan kewajiban
suami dan istri. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting
bagi pasangan pria dan wanita untuk memasuki institusi keluarga
dalam masyarakat. Eksistensi perkawinan adalah melegalkan
hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan. Dengan demikian perkawinan merupakan ikatan
lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri
1

Satjipto Rahardjo, Wajah Hukum di Indonesia (cet. ke-1; Bandung:
Aditya Bakti , 2000), h. 10.
2
Abdul Manan, Pokok- Pokok Hukum Perdata, Wewenang Pengadilan
Agama (cet. Ke-1; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 11.
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dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia, sejahtera dan mendapatkan rahmat Allah swt.
Sebagaimana suku-suku lainnya di wilayah persada
nusantara, Suku Kaili juga mempunyai adat istiadat sebagai
bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memiliki
Hukum Adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta
mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Penyelenggaraan
upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan
(no-Rano, no-Raego, kesenian berpantun muda-mudi), dalam
upacara kematian disebut dengan no-Vaino, yaitu dengan
menuturkan kebaikan orang yang meninggal. Pada upacara panen
(no-Vunja, yakni penyerahan sesaji kepada dewa kesuburan.
Upacara penyembuhan penyakit disebut adat no-Balia, yaitu
memasukkan ruh untuk mengobati orang yg sakit.
Pada masa sebelum masuknya agama Islam dan Kristen,
upacara-upacara adat seperti ini masih dilakukan dengan
mantera-mantera yang mengandung animisme. Setelah
masuknya agama Islam dan Kristen, pesta perkawinan dan
kematian sudah disesuaikan antara upacara adat setempat
dengan upacara menurut agama penganutnya. Demikian juga
upacara yang mengikuti ajaran Islam seperti: khitan (posuna),
khatam (popatama) dan gunting rambut bayi usia 40 hari (niore
ritoya), penyelenggaraannya berdasarkan ajaran agama Islam.
Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang secara
turun-temurun mendiami daerah Lembah Palu, Parigi, Teluk
Tomini, dan pesisir Tojo, Ampana, dan Poso. Orang Kaili atau
disebut juga To-Kaili3 merupakan suku terbesar yang tersebar di
3

To Kaili terdapat dengan jumlah sub etnik antara lain To Palu, To Sigi,
To Dolo, To Biromaru. To Kulawi, To Parigi. Sub etnik mendiami wilayahwilayah lembah Palu yang sering kali ada yang masih terisolir. Dalam kalangan
sub etnik tersebut acapkali terjadi penggolongan yang lebih kecil lagi dengan
ciri-ciri khusus yang kelihatannya lebih dekat dengan kekerabatan yang
menunjukan sifat genelogisnya. Untuk menemukan pengikat solidaritasnya
dalam kelompok etnik To Kaili, dicoba ditemukan segala sesuatu yang berbaur
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seluruh wilayah di Sulawesi Tengah (45%). Penyebaran suku ini
terkait dengan tradisi adat di masa lalu dari kaum bangsawan
yang menyebarkan keturunannya ke daerah lain melalui cara
perkawinan (tradisi ada nasibolai).
Pada umumnya terutama pada zaman sekarang, To Kaili itu
adalah orang-orang yang menyebut diri karena merasa adanya
kesadaran sosio kultural yang tergolong dalam kelompok etnik
dengan ciri-ciri pengelompokan alat komunikasi berupa bahasa
yang sama yaitu bahasa Kaili dan dialeknya yang memelihara
keakraban dan kebersamaan diantara mereka. Adanya pola
sosikultural yang menumbuhkan perilaku yang dinilai bagian dari
kehidupan adat istiadat, adanya perasaan terikat antara satu sama
lainnya sebagai satu kelompok yang menjadi perekat kedalam
kebersamaan. Adanya kecendrungan menggolongkan diri
kedalam kelompok asli terhadap orang lain dalam berbagai
kejadian sosikultural. Adanya perasaan keterikatan kedalam
kelompok karena hubungan kekerabatan geneologis dan atau
adanya ikatan kesadaran territorial diantara mereka.
Dalam proses atau tahapan perkawinan, orang Kaili
berpandangan bahwa perkawinan adalah suatu proses tahapan
memasuki kehidupan yang sangat sakral. Perkawinan dianggap
sebagai suatu proses aktivitas jasmaniah dan rohaniah bagi
pasangan suami dan istri. Dengan demikian, proses perkawinan
itu dilakukan melalui adat istiadat. Salah satu adat yang tetap
dilestarikan sampai saat ini yakni adat Mandiu Pasili dan
Mematua bagi pengantin laki-laki dan perempuan. Kedua bentuk
adat perkawinan ini dilaksanakan setelah pernikahan selesai
dilaksanakan.

Mematua, merupakan suatu upacara penutup dari segala
rangkaian upacara adat perkawinan pada suku Kaili, dilaksanakan
mitologi atau cerita-cerita legendaris atau cerita rakyat dalam kalangan To
Kaili yang mendiami lembah Palu. Lihat M. Yunus Melalatoa, Antropologi
Indonesia (cet. ke-1; Jakarta: UI Press, 1977 ), h. 121.
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oleh orang tua pihak keluarga laki-laki agar telepas dari tuntutan
dan tanggung jawabnya terhadap anak kandung, anak mantu, dan
cucu-cucunya. Mematua merupakan adat perkawinan suku kaili
dimana pengantin perempuan berkunjung kepada orang tua
pihak pengantin laki-laki. Sedangkan Mandiu Pasili (upacara
mandi bersama di depan pintu), merupakan upacara adat yang
dilaksanakan sehari sesudah pernikahan dan pelaksanaannya
pada pagi hari. Upacara ini dimaksudkan untuk melakukan
pembebasan (nipo/oanga) dan agar selalu rukun/bahagia.
Saat ini adat perkawinan suku kaili berupa Nobau dan
Mandiu Pasili masih tetap dipertahankan dan dilaksanakan oleh
masyarakat. Sehingga adat ini memberikan dampak yang baik
bagi masyarakat suku Kaili di di kota Palu. Sebagaimana
keyakinan masyarakat suku Kaili bahwa perkawinan yang
didahuli dengan suatu adat yang baik akan memberikan kebaikan
pula kepada suami istri dalam menjalankan rumah tangganya.
Dalam kepercayaan masyarakat suku Kaili bahwa perkawinan
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau
kerohaniaan. Dengan demikian, perkawinan bukan saja
mempunyai unsur
jasmaniah, tetapi unsur rohaniah.
Berdasarkan itulah, perkawinan mempunyai maksud agar suamiistri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang
sesuai dengan hak asasi manusia, memelihara keutuhan institusi
keluarga yang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri.
KONSEP DASAR PERKAWINAN
Lembaga perkawinan merupakan salah satu bentuk nyata
yang dihasilkan dari penataan dan sistematisasi organisasi hidup
manusia dalam negara. Hal itu terjadi dalam bentuk persekutuan
hidup bersama antara suami dan istri melalui perkawinan.
Menurut Moh. Idris Lamulyo:
Manusia, melalui lembaga perkawinan menyusun struktur hidupnya
dalam suatu organisasi rumah tangga yang kemudian disebut dengan
keluarga.
Keluarga kemudian menjadi elemen penting bagi
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terbangunnya sebuah komunitas manusia yang setiap elemen dalam
komunitas itu berkomitmen untuk menaati norma-norma hasil
kesepakatan bersama untuk secara bersama pula mencapai tujuan hidup
komunitas.3

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa
perkawinan bagi manusia adalah suatu keniscayaan. Dalam
konteks teologis, perkawinan adalah sunnah atau ketentuan
Tuhan, sebagaimana Nabi Adam as. diberi tempat oleh Allah swt.
di surga dan baginya diciptakan Hawa untuk menjadi teman
hidupnya, menghilangkan rasa kesepian, dan melengkapi
fitrahnya untuk menghasilkan keturunan. Sebagai perbuatan
manusia dewasa, perkawinan merupakan peristiwa yang dapat
berlangsung setelah melalui pertimbangan baik rasional maupun
emosional atau mental. Selain dipikirkan dan diterima oleh akal
sehat, semua persiapan perkawinan adalah persiapan mental dari
calon pasangan itu sendiri. Persiapan mental ini dimulai dari hal
yang paling sederhana, yaitu mengenal dan memahami pasangan
serta memahami arti perkawinan. Dalam tahap persiapan
perkawinan, membina hubungan sosial yang romantis dan
harmonis merupakan hal yang penting dan perlu dijalani. Dengan
pertimbangan rasional dan emosional, perkawinan manusia
dewasa akan semakin mantap, bahagia, dan langgeng ketika
pasangan saling mengasihi dan saling menghargai. Cinta kasih
harus diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Bentuk cinta
kasih yang paling sederhana adalah memberikan ucapan terima
kasih dan menyatakan permohonan maaf kepada pasangan.
Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan
serta mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan terhadapnya.
Perbuatan kawin hanya pantas dilakukan oleh manusia
dewasa, dalam pengertian manusia dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap pasangan suami-istri
yang dewasa memiliki level perkembangan psikologis yang lebih
3

Moh. Idris Lamulyo, Hukum Perkawinan Islam (cet. ke-4; Jakarta: Bumi
Aksara, 2002), h. 31.
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matang dibandingkan dengan pasangan yang melaksanakan
perkawinan sebelum dewasa. Konsekuensinya, perkawinan yang
dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai taraf dewasa sulit
berpikir dan bertindak secara bertanggungjawab.
Selanjutnya menurut Moh. Idris Ramulyo:
Keluarga sebagai basis inti masyarakat, adalah wahana yang paling tepat
untuk memberdayakan manusia dan membendung berbagai faktor yang
mendorong lahirnya berbagai bentuk frustrasi sosial. Pengertian ini
bersifat aksiomatis dan universal dalam pengertian bahwa masyarakat
mana saja memerlukan wahana pemberdayaan itu.4

Dalam pembentukan keluarga, perkawinan mempunyai
tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Adanya ikatan
keturunan, diharapkan mempererat tali persaudaraan anggota
masyarakat dan antar-bangsa. Selain fungsi sosial, fungsi ekonomi
dalam berkeluarga juga akan tampak dalam pengertian bahwa
perkawinan merupakan sarana untuk mendapatkan keberkahan,
karena apabila dibandingkan antara kehidupan bujangan dengan
kehidupan orang yang telah berkeluarga, maka terlihat bahwa
yang telah berkeluarga lebih hemat dan ekonomis dibandingkan
dengan yang bujangan. Selain itu orang yang telah berkeluarga
lebih giat dalam mencari nafkah karena perasaan
bertanggungjawab pada keluarga lebih besar daripada para
bujangan.
Secara ontologis, menurut Quraish Shihab:
Perkawinan dapat dipahami dan diketahui keberadaannya dari
perjanjian atau ikatan batin yang menjalin dua makhluk yang berbeda
jenis pria dan wanita. Suatu ikatan batin merupakan hubungan yang
telah terjadi atau sesuatu yang tidak tampak, namun harus ada. Ikatan
batin tersebut hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang
bersangkutan. Oleh karena itu, ikatan batin merupakan dasar
fundamental dalam membentuk dan membina keluarga atau rumah
tangga. Ikatan batinlah yang menjadi petunjuk otentik bagi adanya
perkawinan. Lebih jauh, perjanjian atau ikatan batin itu merupakan

4

Ibid., h. 35.
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manifestasi dari nilai kemanusiaan yang bersifat agung dan mulia
sehingga membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain.5

Hubungan antar-jenis makhluk manusia berjalan di atas
aturan yang sesuai dengan naluri kemanusiaan dan hal itu justru
untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Hubungan
antar-jenis dari kalangan manusia adalah hubungan yang agung,
yang dibangun atas dasar kerelaan. Hukum Perkawinan kemudian
ditetapkan untuk mengatur hubungan itu. Berdasarkan pada
hukum itu pula, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa
perkawinan adalah bentuk terbaik untuk menyalurkan naluri
antara pria dan wanita. Identitas eksistensial atau keberadaan
manusia berkembang melalui Hukum Perkawinan; pria menjadi
suami, sedangkan wanita menjadi istri. Lebih lanjut, dengan
Hukum Perkawinan, manusia menyalurkan nalurinya dalam
melahirkan keturunan yang akan menjamin keberlangsungan
eksistensial manusia di dunia ini. Pada saat yang sama atau ketika
keturunan dilahirkan, identitas pria sebagai suami berubah
menjadi seorang ayah dan wanita sebagai istri menjadi seorang
ibu.
Selanjutnya, secara epistemologis menurut Qurais Shihab:
perkawinan merupakan khazanah peradaban manusia yang
pertumbuhan atau perkembangannya secara langsung atau tidak
langsung dilandasi oleh ilmu. Pelaksanaan perkawinan akan sulit
dilakukan seandainya ilmu atau pengetahuan tentang perkawinan tidak
ada. Tugas ilmu perkawinan adalah menjawab masalah-masalah sekitar
perkawinan sehingga manusia dapat memperoleh kebenaran
tentangnya. 6

Dasar epistemologis perkawinan dapat dengan mudah
dipahami melalui kajian nilai-nilai epistemik yang terkandung
dalam pengertian perkawinan Islam yang menggariskan bahwa
perkawinan merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah
5

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (cet. ke-10; Bandung: Mizan,
2000), h. 209.
6
Ibid., h. 210.
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Muhammad saw. Arti sunnah sendiri adalah laporan mengenai
masa lalu, khususnya laporan seputar perkataan, perbuatan dan
persetujuan diam yang ditunjuk (taqrir) oleh Nabi Muhammad
saw. Laporan perkawinan dalam bentuk sunnah pada hakikatnya
merupakan gambaran mengenai bagaimana keputusan dan cara
pelaksanaan perkawinan Nabi Muhammad Saw. di masa lampau
yang telah terjadi. Kriteria yang diterapkan untuk menguji
kebenaran laporan zaman silam itu adalah seperti kriteria untuk
menguji kesaksian para saksi di lembaga peradilan.
Perkawinan dari aspek aksiologis adalah salah satu nilai
kehidupan yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, untuk
membicarakan aspek aksiologis perkawinan, hal itu tidak dapat
dilepaskan dari dimensi agama, etika, dan estetika yang
disandang oleh sebuah perkawinan. Dalam pandangan agama,
perkawinan secara tegas dipahami sebagai berkah yang diberikan
Tuhan kepada manusia, terutama melalui jalan yang benar,
manusia dapat memenuhi hajat hidupnya yang paling
fundamental, yaitu sebagai makhluk yang bernaluri biologis.
Perkawinan tidak hanya tempat memuaskan nafsu seksual
atau birahi, melainkan secara etis merupakan hubungan
kemanusiaan, hubungan saling membangun untuk sebuah
kehidupan yang damai dan sejahtera lahir-batin, serta hubungan
untuk melahirkan generasi manusia yang sehat, cerdas, dan
berkeadaban dalam kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan.
Perkawinan tidak saja suci namun juga indah. Sejak Tuhan
menghendaki persatuan antara pria dan wanita yang diwujudkan
secara mendalam di dalam perkawinan, maka pada saat itu
manusia terikat pada sebuah perjanjian untuk saling setia. Secara
filosofis, keindahan perkawinan terletak pada kesetiaan ini. Nilai
religius perkawinan bersumber dari agama yang memandang
perkawinan sebagai bibit pertama dan cikal bakal kehidupan
masyarakat, dan aturan yang bersifat alami bagi alam semesta
yang diciptakan Tuhan dalam rangka menjadikan kehidupan
semakin bernilai dan mulia.
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PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
Dalam presfektif hukum Islam bahwa perkawinan dikenal
dengan istilah nikah. Pernikahan atau Nikah menurut arti asli
ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (metaporis)
atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal
hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dan
wanita. Nikah yang lazim dalam bahasa Indonesia seharí-hari
disebut akad-nikah dari kata-kata akad nikah, maka diartikan
secara umum, yaitu nikah artinya perkawinan sedangkan akad
artinya perjanjian.
Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan
diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang
pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci
berarti disini mempunyai unsur agama dan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Menurut Sajuti Thalib:
Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk
hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih
mengasihi, tentram dan bahagia.7

Menurut Mahmud Yunus, nikah itu artinya hubungan
seksual (setubuh)9. Dengan demikian, maka inti perkawinan itu
adalah hubungan seksual. Ia berpendapat bahwa itu tidak ada
nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Ia
mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suamiistri, maka tidak perlu ada tenggang atau menunggu (iddah)
untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga
berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara
pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.9
Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-A’rāf (7):189 dinyatakan
7

Abdul Manan, Pokok-Pokok ..., h. 29.
Ibid.
9
Ibid., 31.
9
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Bahwa : “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan
dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa
ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat,
keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya
seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak
yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang
bersyukur.10
Jadi menurut Alquran, perkawinan adalah menciptakan
kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang
tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram
(sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan
saling menyantuni (rahmah). Selain itu dapat dikaji dalam
Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pengertian
perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galiizan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi pada
prinsipnya, pergaulan antara suami istri itu hendaklah:1)
pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling
menjaga rahasia masing-masing; 2)pergaulan yang sakinah
(pergaulan yang aman dan tentram); 3) pergaulan yang
mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa
muda (remaja);dan 4) pergaulan yang disertai rahmah (rasa
santun-menyantuni terutama setelah masa tua).
Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat
berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan
keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera

10

Departemen Agama R.I, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan
Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an, 1971), h. 670.
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sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah saw.
sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Rūm (30): 21 bahwa:
@yèy_ur $ygøs9Î) (#þqãZä3ó¡tFÏj9 %[`ºurør& öNä3Å¡àÿRr& ô`ÏiB /ä3s9 t,n=y{ ÷br& ÿ¾ÏmÏG»t#uä ô`ÏBur
ÇËÊÈ tbrã©3xÿtGt 5Qöqs)Ïj9 ;M»tUy y7Ï9ºs Îû ¨bÎ) 4 ºpyJômuur Zo¨uq¨B Nà6uZ÷t/
”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.11

Perkawinan dalam Islam tidak saja merupakan sunah dan
kewajiban semata-mata bagi yang melaksanakannya, tetapi juga
bertujuan untuk memperkenalkan dan menyatukan dua insan
yang berbeda, baik jenis kelamin maupun suku bangsa yang
berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 13
bahwa:
@Í¬!$t7s%ur $\/qãèä© öNä3»oYù=yèy_ur 4Ós\Ré&ur 9x.s `ÏiB /ä3»oYø)n=yz $¯RÎ) â¨$¨Z9$# $pkr'¯»t
ÇÊÌÈ ×Î7yz îLìÎ=tã ©!$# ¨bÎ) 4 öNä39s)ø?r& «!$# yYÏã ö/ä3tBtò2r& ¨bÎ) 4 (#þqèùu$yètGÏ9
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang
paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal.12

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai
hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia
mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi
hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat
(miitsaqan gholiidhan) untuk menaati perintah Allah, dan
11
12
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melaksanakannya merupakan ibadah. Sebab perkawinan
merupakan perjanjian atau aqad yang memberikan faedah hukum
kepada suami dan istri. Sebagaimana Muhammad Abu Israh
menyatakan bahwa:
Perkawinan adalah aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan
mengadakan hubungan keluarga suami dan istri antara laki-laki dan
perempuan dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak
bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.13

Dari pengertian tersebut, maka dalam hukum Islam dapat
dikatakan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum.
Artinya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan akan
terjadi saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertjuan
mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong
menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan ajaran
agama di dalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud
mengharapkan keridha’an Allah Swt.
Perkawinan dilaksanakan untuk memperoleh kehormatan
dan mencapai kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya
adalah dengan menikah.
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada
yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan
perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara
diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang
berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk
memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan
berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan
tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.
Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan
biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan
ditradisikan menjadi sunnah beliau. Karena itulah, perkawinan
yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
13

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (cet. Ke-1; Bogor : Kencana,
2003), h. 9.
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rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, perlu diatur
dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya
perkawinan tercapai.
Suami dan istri memiliki tanggungjawab untuk memelihara
dan membina rumah tangganya menjadi keluarga sakina
mawadda warahmah. Salah satu tanggungawab suami dan istri
adalah menjaga dan memelihara harta benda yang menjadi
kekayaan keluarga. Harta benda yang menjadi kekayaan keluarga
menjadi kewajiban bagi suami dan istri untuk bertanggugjawab
dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum terhadap
harta benda yang dimiliki baik harta bersama maupun harta
bawaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan
bahwa: 1). Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak
atas persetujuan kedua belah pihak, 2). Mengenai harta bawaan
masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Beberapa pasal dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami
bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun
hartanya sendiri (pasal 89); Istri turut bertanggungjawab menjaga
harta bersama maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90);
Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan
menjual atau memindahkan harta bersama (Pasal 92).
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dinyatakan
bahwa masing-masing pihak antara suami dan istri berkewajiban
untuk menjaga dan memelihara harta benda yang menjadi milik
bersama dalam keluarga. Istri turut bertanggungjawab menjaga
harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Suami
atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan
menjual atau memindahkan harta bersama. Istri juga dapat
bertanggung-jawab terhadap hutang suami atau istri yang
dibebankan pada harta bersama. Pertanggungjawaban terhadap
utang yang dilakukan untuk kepentinga keluarga dibebankan
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kepada harta bersama. Artinya bahwa jika suami ataupun istri
yang melakukan hutang, hal tersebut menjadi tanggungjawab
bersama dalam perkawinan. Sebab hutang tersebut dibebankan
kepada harta bersama yang dilakukan pada saat terjadi
perkawinan. Hutang yang dilakukan oleh suami atau istri jika
tidak cukup pembayarannya yang dibebankan kepada harta
bersama, maka hutang tersebut dapat dibebankan kepada harta
suami atau harta istri.
DIMENSI HUKUM ADAT DALAM PERKAWINAN
Dimensi hukum adat dalam perkawinan merupakan suatu
gejala hukum
yang hidup (living law) dalam kehidupan
masyarakat Islam, melalui proses internalisasi dalam interaksi
sosial. Dalam pelaksanaanya terjadi pergulatan antara kaidah
hukum Islam dengan kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat
adat lokal. Dalam proses itu terjadi adaptasi dan asimilasi antar
kaidah, yang melahirkan kesepakatan sebagai acuan dalam
bertingkah laku, yang mendapat legitimasi dari elite masyarakat
serta para pendukung mereka. Karena jumlah dan sebaran
kelompok etnis dan subetnis sangat beraneka ragam, maka corak
perilaku pun sangat beraneka ragam.
Terdapat beragam pola dalam pelaksanaan ibadah shalat,
haji, dan dimensi ritual dari ajaran Islam. Ia berhubungan dengan
aliran pemikiran ulama fiqh (mazhab) yang berbaur dengan
tradisi lokal. Keragaman pola prilaku merupakan wilayah yang
luas , namun belum tergali dan terpublikasikan secara luas.
Contoh sederhana dalam pelaksanaan perkawinan terdapat
keragaman pola dalam hal pengelompokkan pelaksanaan prosesi
perkawinan yang berkaitan dengan jenis kelamin, asal komunitas,
bahasa yang digunakan dalam perkawinan, penyatuan dan
pemilahan tempat perkawinan dan sejenisnya. Demikian pula
pola peribadatan di kalangan kelompok masyarakat tertentu.
Perkawinan adat juga sangat berkaitan dengan kekerabatan
meliputi perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya yang telah
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menjadi pola perilaku yang tetap dalam kehidupan masyarakat,
berkenaan dengan pola perkawinan dan kewarisan. Dalam
dimensi hukum adat menurut Cik Hasan Basri:
...perkawinan berhubungan dengan pola pelamaran, prinsip
perkawinan, adat keturunan parental, patrilineal, dan matrilineal, adat
tempat tinggal matrilokal, patrilokal, dan neo lokal. Demikian pula
terdapat beragam pola kewarisan yang memadukan antara hukum Islam
dengan kaidah lokal dan sistem kekerabatan yang dianut. Pola-pola
tersebut dapat ditelusuri dalam berbagai lingkungan etnis, bahkan
varian dari etnis itu.15

Berdasarkan pendapat tersebut, perkawinan adat dalam
konteks hukum adat merupakan produk dari masyarakat
tradisional. Sebagaimana Ter Haar menyatakan bahwa hukum
adat merupakan endapan dari kerakyatan sosial yang dibentuk
dan didukung oleh kenyataan sosial sebagai suatu proses yang
telah berjalan selama berabad-abad.16 Dengan demikian hukum
adat termasuk dalam perkawinan adat di Indonesia merupakan
endapan dari suatu struktur masyarakat tradisional yang
mendasarkan diri atas pertukaran jasa
masyarakat lokal.
Menurut Van Volenhovven, hukum adat merupakan hukum asli
sekelompok penduduk di Indonesia yang terikat karena hubungan
geneologis atau kesukuan secara teritorial desa.17
Berdasarkan pemikiran di atas, maka hukum adat
merupakan dimensi terpenting dalam kehidupan masyarakat
lokal di desa yang hidup secara tradisional. Sebab hukum adat
memuat peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan
agama dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat secara tidak
tertulis. Peraturan hukum adat itu juga mencakup kaidah-kaidah
hukum agama. Dimensi hukum adat dalam perkawinan justru
dipandang sangat religius. Hal ini berkenaan dengan simbol15
Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial
(cet. ke-1; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 45.
16
M. Syamsuddin, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1998), h. 108.
17
Ibid., h. 169.
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simbol kemanusiaan ketika seseorang akan berumah tangga.
Karena merupakan dimensi terpenting dan sangat religius,
sehingga suatu perkawinan yang tidak dilaksanakan secara adat
dianggap perkawinan itu tidak berarti-arti apa bagi kehidupan
rumah tangga yang melakukan perkawinan.
PELAKSANAAN ADAT MEMATUA DAN MANDIU PASILI PADA
PERKAWINAN ADAT SUKU KAILI
Perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu hal yang
didambakan setiap orang, baik wanita maupun pria dalam
lintasan daur hidupnya, dan merupakan suatu perubahan status
seseorang dari bujangan menjadi berkeluarga yang dilaluinya
lewat suatu media sebagai pengaturnya.
Di
dalam
hal
kekerabatan,
hubungan
antara
kemasyarakatan dan kekeluargaan dapat terjadi lewat suatu
perkawinan pemilihan jodoh, sehingga dapat terbentuk suatu
keluarga baru. Hal ini merupakan suatu peristiwa dalam
kehidupan setiap orang yang dipandang sebagai salah satu yang
amat penting dan sakral di dalam lintasan daur hidup seseorang.
Bagi masyarakat suku kaili, suatu perkawinan akan
memberikan makna dalam kehidupan suatu masyarakat, yang
dihayati lewat beberapa ungkapan dalam bahasa kaili. Antara lain
Momboli Tanda Tuvu (meninggalkan bakti hidup). Ungkapan ini
memberikan suatu pengertian bahwa perkawinan yang akan
melahirkan keturunan itulah bukti bahwa seseorang itu pernah
ada terlahir kedunia ini. Selanjutnya juga ada ungkapan
Mompakabasaka Posalara. Perkawinan itu akan memperluas
jaringan kekeluargaan dan Mompakabasaka Rante ri Tambolo.
Bahwa perkawinan itu melepaskan rantai di leher orang tua. Ini
berarti bahwa orang tua sudah lepas tanggung jawab dan
dianggap bebas dari dosa. Dalam tradisi orang Kaili juga ada yang
disebut dengan Ala Matudu Pompekii. Agar pemikiran dan
perhatian mereka lebih terarah dan lebih jauh melihat nilai
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esensial dari kehidupan agar ia jalani penuh dengan tanggung
jawab. Filosofi ini memberikan makna yang mendalam kepada
orang Kaili terhadap arah, cita-cita dan tanggungjawab dalam
kehidupan termasuk dalam menjalani keluarga. Sebagaimana
dalam bahasa ungkapan orang Kaili yaitu Ala Nemo Mompinene.
Agar pemuda tidak hidup tanpa arah yang selalu
menggantungkan diri pada orang tua.
Ungkapam filosofis yang penuh dengan makna tersebut
memberikan suatu arti yang cukup dalam, sehingga perkawinan
bagi suku kaili merupakan persoalan yang esensial dalam proses
perjalanan hidup manusia, karena lewat perkawinan sebagai
perwujudan atas tindakan di dalam memposisikan dirinya untuk
menjaga status sosial dan harga diri di tengah-tengah
masyarakatnya. Sehingga arti dari suatu perkawinan
menunjukkan pada seseorang bahwa ia pernah hadir di dunia
yang dibuktikan dengan adanya keturunan yang dapat
melanjutkan tradisi kehidupan keluarga dalam mengembangkan
jaringan kekerabatan yang senantiasa tercermin di dalam setiap
ungkapan yang ada.
Salah satu adat dalam tahapan perkawinan bagi orang Kaili
adalah adat Mematua dan Mandiu Pasili yang dilaksanakan
sesudah aqad nikah. berikut ini akan dijelaskan pelaksanaan
kedua bentuk adat perkawinan tersebut yang berlaku pada
masyarakat suku Kaili di Palu.
Berkunjung ke Rumah Mertua (Mematua)

Mematua adalah akhir dari serangkaian upacara yang
terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yakni
melakukan kunjungan kerumah mertua laki-laki laki-laki.
Mematua ini sebagai simbol penghargaan sekaligus tanda bukti
anak kepada orang tua sekaligus menandai bahwa pihak
perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki.
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Di dalam acara ini yang paling mendasar adalah motataka
bitiga ri pale yakni mertua perempuan memasangkan botiga
(gelang) pada menantu sebagai simbol bahwa menantu itu adalah
sama dengan anaknya sendiri dan sudah diterima dalam satu
keluarga. Selain itu juga kadang diserahkan puka artinya
beberapa benda seperti perhiasan, sebidang tanah dan sebagai
bukti sayangnya kepada anaknya atau menantunya bila keluarga
tersebut secara ekonomi mampu melaksanakannya.
Proses acara ini dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh agama
yang menandai bahwa betapa pentingnya dan sakralnya suatu
perkawinan sehingga harus dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh
agama sehingga dilaksanakan secara hikmat dan semeriah
mungkin. Acara ini kemudian diakhiri dengan makan bersama
dan pembacaan doa sebagai tanda syukur agar pengantin
mendapat keselamatan dan terhindar dari malapetaka. Selain itu,
doa keselamatan bermakna agar pengantin yang telah menjadi
suami-istri itu dimudahkan rezekinya dan dapat memperoleh
keturunan yang baik-baik sehingga hidup lebih sejahtera dan
diberi Tuhan umur yang panjang.

Mematua adalah kunjungan penganten wanita kerumah
penganten laki-laki biasa disebut nematua atau bermertua.
Menjelang kunjungan anak mantu suami isteri ke rumah ibu dan
bapak mertua, mertua menyiapkan dan menghiasi sebagaimana
mestinya yaitu:
· di depan tangga disediakan oleh mertua sebuah dula ralumpiki
artinya dulang yang akan dilampaui di dalamnya diisi dengan
sabala mbesa (kain adat) semata guma (sebuah guma), nte
samata tavala ( atau sebuah tombak).
· di atas puade atau tempat tidur disediakan botiga peingga
yaitu manik-manik adat biasanya juga dari emas yang
diletakkan pada piring tava kelo dan di atasnya dengan talam
dengan kain kuning.
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· dihadapan puade atau tempat tidur disediakan kadea
mpetorata artinya santapan untuk tamu dalam hal ini menantu
dan suami.
Adapun perlengkapan yang digunakan dalam penyimpanan
makanan (kandea mpetorata) yang terdiri atas: dula mpokada
(dulang berkaki) sebagai tempat sesajian kue/makanan dalam
upacara adat tersebut; ruantonga pingga (dua buah piring adat)
untuk tempat nasi dan sayur serta lauk pauknya. Adapun
makanan yang disajikan dalam upacara tersebut. Juga disediakan
petampari berupa kandow terdiri dari keperluan rumah tangga
dan modal hidup mereka, dan ada pula pihak suami atau ipar-ipar
yang akan memberikan pada pengantin perempuan atau anak
mantu tersebut. Misalnya semata sinji (sebuah cincin), suatu
mandalio (sebuah kalung), sangu ponto (sebuah gelang), Santonga
baju (selembar baju), sabala buya bomba donggala (selembar
sarung donggala).18
Adapun beberapa peralatan dalam Mematua (bermertua)
dalam upacara tersebut yaitu:
·
·
·
·
·
·
·

dula pol angga (dula berkaki)
kae mbesa (kain adat)
sebuah guma (sebuah pedang)
botiga poingga (manik-manik adat)
pingga kodasoniale (sebuah piring adat)
pingga tava kelo (sebuah piring adat)
kadow (hadiah) petampari.19

Jadi ketujuh peralatan tersebut ini yang disiapkan oleh
pihak suami atau mertua. Dalam kunjungan ini pihak mertua
mempunyai beberapa persiapan atau persediaan merupakan
bahan pengabdiannya pada mertua menyediakan kandea petoana
atau santapan kehormatan dan kecintaan terhadap kedua
18

Hermin MT, dkk., Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili (Palu: Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah, 2001), h. 17.
19
Ibid., h. 19.
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pengantin, makanan ini diisi dengan alat-alat makanan dan
minuman, untuk tempat nasi dari kedua mertua disediakan dua
piring adat namanya “Pingga Petorata” “tempat cuci tangan”
tubu tai langi “ atau jenis mangkok, tempat air dan selain dari itu
menantu membawa bahan-bahan pakaian untuk kedua
mertuanya yang terdiri atas: 1) kain sutra untuk bapak mertua; 2)
sampolu (kerudung) untuk ibu mertua; dan 3) baju.
Baju tersebut untuk ibu mertua, pakaian ini dihiasi atau
disimpan atau disebut binta gola sebuah tempat yang dibuat dari
kuningan yang tertutup. Tempat ini diisi dalam baki (talam) yang
beralaskan kain satin kuning. Setelah semua sudah siap maka
kedua pengantin serta pengapitnya masing-masing menaiki
kendaraan dengan ibu pengantin. Persediaan petoana atau yang
ada dalam talam adalah pakaian sebuah kendaraan khusus yang
dibawa oleh anggota adat pria dan wanita. Setelah itu, rombongan
pengantin mulai berangkat menuju ke rumah mertua, para
undangan semua kendaraan anggota adat berjalan terdepan
kemudian pengantin dan para undangan serta bunyi-bunyian.
Biasanya pengantin dan pengapitnya harus dipikul dalam
pikulan keemasan atau kereta keemasan yang telah disediakan.
Rombongan anggota adat serta polipu petoana (tempat kue) dan
talam pakaian untuk mertua dibawa terdepan sekali kemudian
kendaraan pengantin lalu disusun dengan bunyi-bunyian serta
para undangan. Setelah tiba di depan rumah mertua, kedua
pengantin turun dari kendaraan. Di depan rumah ibu mertua,
menjemput menantunya lalu dibawa menuju tangga untuk naik
ke dalam rumah setelah naik menurut adat dengan menjaga
menantu menyangkut kakinya sehingga berhenti sejenak
menunggu suara mertua untuk mentapari. Di sini mertua
memperdengarkan kepada menantunya dihadapan umum, bahwa
untuk mereka telah disediakan “salimpu tanah popae” atau lima
puluh nggayu kaluku “artinya mertua telah menyediakan untuk
mereka sebidang tanah sawah atau lima puluh pohon kelapa
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sekedar pegangan beban hidup baru mereka.20 Dan mertua
menyelimuti menantunya dengan mbesa (kain adat) dan
melampaui dulang berkaki yang berisikan guma dan tavala,
mereka dibawa duduk bersanding diatas puade untuk “raingga”
setelah itu mertua segera mengambil “botigapeingga” yang
diikatkan pada tangan kanan anak mantunya. Acara pokok telah
selesai kemudian menyusul ipar-ipar dan keluarga lainnya.
“Petampari” atau memberikan kadow ada di antaranya memasang
cincin pada jari pengantin wanita. Setelah itu, sebagai acara
terakhir yaitu makanan dan minuman dengan mertua dan iparipar serta keluarga para undangan sekalian didahului dengan
pembacaan doa selamat dengan bahan sebagai berikut :
· sapingga pae pulu mputi (sepiring nasi ketan putih)
· sangu ntalu manu daka (sebutir telur ayam rebus) diletakkan
diatas nasi ketan
· saiti loka dano (satu sisir pisang) yaitu sejenis pisang yang
umumnya digunakan pada upacara adat kaili lainnya.
Upacara Mandi Bersama di Depan Pintu (Mandiu Pasili)

Mandiu Pasili atau mandi bersama di depan pintu
merupakan upacara adat yang dilaksanakan sehari sesudah
pernikahan dan pelaksanaannya pada pagi hari. Upacara ini
dimaksudkan untuk melakukan pembebasan (nipoloanga) dan
agar selalu rukun/bahagia.
Mandiu Pasili merupakan salah satu rangkaian upacara yang
dilakukan setelah akad nikah, yakni mandi bersama di depan
pintu (Mandiu Pasili) setelah dua hari selesai akad nikah yang
dilakukan ibu pengantin sebagai penanggungjawab dalam

20

Abdul Khalik, Tokoh Masyarakat Lembah Palu, Wawancara, tanggal 28
Agustus 2011, di Palu
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rangkaian upacara karena dialah yang menyiapkan segala
sesuatunya yang berhubungan dengan Mandiu Pasili.21
Di dalam pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan pada
pagi atau sore hari dengan mempergunakan berbagai macam
kelengkapan berupa, bunga, daun-daunan, mayang kelapa dan
pinang, belangan tanah, kapak, sandaran (bako-bako), uang seng
dan sempe (tempat penampungan air) serta sarung panjang. Dari
kelengkapan tersebut yang diramu secara tradisional untuk
dijadikan bahan dalam Mandiu Pasili. Sedangkan tempat akan
dilangsungkannya Prosesi Mandiu Pasili diberi hiasan berupa kain
putih pada bagian atas, dan pada saat yang akan dimandikan
berdiri, ibu pengantin memasukkannya ke dalam sarung berulang
tiga kali oleh masyarakat suku kaili menyebutnya nipoloanga
artinya pembebasan, kemudian keduanya memakai pakaian yang
sudah disediakan.
Proses pelaksanaan acara mandiu pasili sebagai wujud dari
sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang gaib,
sekaligus menandai bahwa pengantin sudah membebaskan diri
dari perbuatan yang ingkar (perselingkuhan), yang dimaksudkan
agar kehidupan yang baru itu dapat membawa kehidupan yang
tentram dan bahagia, serta kuat di dalam mempertahankan
kehidupan rumah tangganya walaupun ditimpa gosip.22
Upacara ini merupakan penutupan dari upacara-upacara
perkawinan yang pelaksanaannya diadakan tiga hari sesudah
pernikahan selesai. Biasanya acara ini dilaksanakan pada pagi
hari, di mana telah dipersiapkan bahan-bahan berupa : Kembangkembang yang berbau harum, Daun-daun yang juga berbau
harum, mayang kelapa yang mekar dan mayang pinang.

21

Ince Mawar, Tokoh Adat Perempuan Kaili, Wawancara, tanggal 5
September 2011, di Palu
22
Abdul Khalik, Tokoh Masyarakat Lembah Palu, Wawancara, tanggal 28
Agustus 2011, di Palu
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Ketiga jenis bahan tersebut dimasukkan ke dalam tempayan
atau kuali besar untuk direndam semalam dan besok paginya baru
digunakan. Pada tempat yang akan dipakai untuk mandi bersama
(di depan pintu), di bagian atasnya dibuat langit-langit dari jala
ikan yang dilapisi kain putih dan di atasnya diletakkan sebutir
telur ayam. Tempat untuk mandi dialas dengan tikar rotan dan
untuk tempat duduk keduanya disediakan kayu sandaran yang
dipakai mencuci pakian dan sebilah kapak. Untuk menyaksikan
upacara ini, diundang lagi orang-orang tua, tokoh-tokoh adat,
keluarga bahkan dihadiri oleh khalayak ramai (satu desa dengan
desa-desa lainnya) yang memang menunggu acara ini dimulai.
Pada saat acara akan dimulai kedua pengantin baru memakai kain
yang panjang tertutup sampai di kepala dan didudukkan pada
tempat yang telah disediakan. Kemudian seorang yang telah tua
(wanita) menyiram air harum dibarengi dengan doa/mantra
untuk keselamatan mereka berdua. Setelah mandi keduanya
berdiri dan oleh orang tua tadi dimasukkanlah mereka berdua
dalam satu sarung yang terbuat dari kulit kayu berwarna putih
tiga kali berulang-ulang masuk keluar. Acara ini disebut
nipoloanga artinya pembebasan. Setelah acara ini, keduanya
memakai pakaian masing-masing, yaitu pakaian adat yang telah
ditentukan. Kemudian mereka duduk bersanding di depan
peraduannya dan diadakan upacara pembacaan mantra/doa
selamat atas berlangsungnya semua acara mulai pertama sampai
yang terakhir.
PERKAWINAN ADAT MEMATUA DAN MANDIU PASILI MENURUT
HUKUM ADAT
Suatu masyarakat termasuk orang Kaili akan melaksanakan
perkawinan adat karena tertanam suatu sistem kekerabatan atau
sistem kekeluargaan yang terjadi karena hubungan darah dan
keturunan. Sebagaimana salah seorang tokoh adat Lembah Palu
menyatakan bahwa :
Seseorang yang melaksanakan perkawinan adat Kaili sangat
dipengaruhi akan adanya ikatan kekerabatan dan sistem kekeluargaan
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yang kuat antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari garis
keturunan seseorang dalam kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat
Kaili.15

Dalam konteks demikian, secara teoritis dalam hukum
keluarga menurut Ali Afandi, Hukum keluarga merupakan
keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang
bersangkutan dengan kekeluargaan karena perkawinan,
kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. 23
Berdasarkan teori di atas, maka dapat ditelusuri bahwa
Masyarakat Kaili yang melaksanakan adat perkawinan Mematua
dan Mandiu Pasili dalam perkawinannya itu karena adanya suatu
keyakinan akan aturan sistem kekerabatan masyarakat Kaili yang
sangat berkaitan dengan keturunannya.
Dalam sistem
kekarabatan masyarakat Kaili ditemukan bahwa masyarakat Kaili
menganut sistem kekerabatan kebapakan.24
Masyarakat dengan garis keturunan kebapakan adalah
suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat
hukum yang menarik garis keturunan secara konsekwen melalui
garis laki-laki atau bapak. Ini merupakan suatu prinsip, suatu
kepercayaan atau suatu sikap magic atau religius dalam sistem
perkawinan. Masyarakat Kaili disebut juga masyarakat parental.
Dalam sistem masyarakat parental sifat masyarakatnya adalah
terstruktur dalam masyarakat
yang anggota- anggotanya
menarik garis keturunan melalui garis ibu dan bapak.25
Masyarakat yang menganut sistem masyarakat kebapakan dalam
sistem perkawinannya, seorang calon suami dan istri harus
memberikan penghormatan pada kedua orang tuanya. Dengan
15

di Palu.

Ali Nurdin, Tokoh Adat Kaili , Wawancara, Tanggal 3 September 2011,

23

Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian
Menurut KUHPerdata ( BW) (cet. ke-2; Jakarta: Bina Aksara, 1986). h. 20.
24
Pemerintah Desa Tuwa, Dokumen Sistem Kekerabatan dan
Kepercayaan Adat Masyarakat Kaili, Tahun 2002, h. 5
25
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (cet. ke-1;
Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 113.
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memberikan mematua ini maka istri masuk dalam clan suami.
Dalam masyarakat parental dikenal juga kebiasaan pembayaran
pihak perempuan jika ada perkawinan yang berupa sokongan
biaya perkawinan dari pihak laki-laki. Dengan demikian,
Mematua dan Mandiu Pasili dilaksanakan dalam adat perkawinan
masyarakat Kaili di lembah Palu faktor kekerabatan dan keluarga
sangat berpengaruh bagi terlaksananya adat perkawinan.
Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah
satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan
masyarakat. Perkawinan dianggap bukan saja sebagai suatu
peristiwa yang berkaitan dengan suami istri tetapi juga orang tua,
saudara dan keluraga keduabelah pihak.
Masyarakat Kaili di lembah Palu melaksanakan adat
Mematua dan Mandiu Pasili dalam perkawinan disebabkan oleh
adanya keyakinan akan aturan adat yang berlaku bagi masyarakat
Kaili. Mematua dan Mandiu Pasili yang dilaksanakan pada saat
perkawinan dan dilakanakan sesudah prosesi aqad nikah sematamata dilakukan sebagai doktrin kepercayaan akan hukum adat
terhadap kedua calon pengantin pada saat berumah tangga agar
diberikan ketentraman hidup dan keteraturan berumah tanggah
agar kedua mempelai dapat menjadi keluarga bahagia.
Berdasarkan hal di atas, maka adat mematua dan mandiu
pasili yang dilaksanakan oleh masyarakat Kaili di lembah Palu
sangat berkaitan erat dengan kepercayaan dan keyakinan
terhadap hukum adat. Faktor kebudayaan yang sebenarnya telah
bersatu dengan masyarakat. Penyatuan itu dianggap karena
adanya nilai-nilai dan norma spritual yang terikat dalam hukum
adat Kaili. Budaya yang menjadi sistem hukum adat pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang
merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga
dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Mandiu Pasili dilaksanakan sangat berkaitan dengan makna
ketentraman batiniah. Secara psikologis keadaan tentram ada,
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bila seseorang melaksanakan adat mandiu pasili dalam
perkawinan. Hal ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh
masyarakat adat Kaili di Palu. Nilai ketentraman yang dianut oleh
masyarakat adat Kaili bersifat universal, artinya setiap orang yang
melaksanakan perkawinan adat Mandiu Pasili itu diharapkan
dapat dilaksanakan.
Berdasarkan itulah sehingga adat mematua dan mandiu
pasili di anggap sebagai suatu proses perkawinan yang bermakna
pada jasmaniah dan rokhaniah keduabelah pihak baik calon suami
maupun calon istri. Secara lahiriah bahwa mematua dipercaya
sebagai ikatan yang mengungkapkan hubungan hukum antara
kedua belah pihak suami dan istri. Sedangkan secara mematua di
anggap sebagai ikatan batin yang tidak tampak, tidak nyata yang
hanya dapat dirasakan oleh keluarga orang tua suami. Ikatan
batin ini merupakan dasar ikatan lahiriah, sehingga dijadikan
sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang
bahagia.
Pelaksanaan acara Mematua dan Mandiu Pasili dalam
tahapan perkawinan adat suku kaili setelah pernikahan dilakukan
bagi mereka yang mampu. Tetapi ymasyarakat yang tidak mampu
secara ekonomi tidak dipaksakan untuk melaksanakannya.
Pelaksaaan acara ini sangat membutuhkan biaya yang besar.
Dengan demikian hanya mereka yang mampu secara ekonomi dan
dapat membiayai pelaksanaan acara ini dioblehkan untuk
menyelenggarakannya.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MEMATUA
DAN MANDIU PASILI
Dalam pelaksanaan mematua dan mandiu Pasili bagi adat
perkawinan suku Kaili di Palu, ada beberapa hal yang menjadi
analisis hukum Islam. Pada acara mematua pengantin perempuan
diterima sebagai rumpun keluarga pihak suami. Pengantin
perempuan memberikan hadia kepada mertua pihak suami
sebagai tanda rasa cinta dan kasih sayang ketika memasuki
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rumpun keluarga suami. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa pelaksanaan mematua merupakan simbol kasih sayang
istri kepada keluarga suami. Cinta, mawaddah, rahmah, dan
amanah Allah, itulah tali-temali ruhani perekat perkawinan
dalam ajaran Islam. sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah
putus, masih ada rahmat, dan kalau pun ini tidak tersisa, masih
ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya
terpelihara karena Alquran memerintahkan dalam Q.S. al-Nisā’
(4): 19 bahwa:
£`èdqè=àÒ÷ès? wur ( $\döx. uä!$|¡ÏiY9$# (#qèOÌs? br& öNä3s9 @Ïts w (#qãYtB#uä z`Ï%©!$# $ygr'¯»t
4 7poYÉit6B 7pt±Ås»xÿÎ/ tûüÏ?ù't br& HwÎ) £`èdqßJçF÷s?#uä !$tB ÇÙ÷èt7Î/ (#qç7ydõtGÏ9

$\«øx© (#qèdtõ3s? br& #Ó|¤yèsù £`èdqßJçF÷dÌx. bÎ*sù 4 Å$rã÷èyJø9$$Î/ £`èdrçÅ°$tãur

ÇÊÒÈ #ZÏW2 #Zöyz ÏmÏù ª!$# @yèøgsur
Pergaulilah istri-istrimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi
menyukai (mencintai) mereka (jangan putuskan tali perkawinan),
karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah
menjadikan padanya (di balik itu) kebaikan yang banyak.

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa
dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. Bukankah yang
mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan
putus. Tetapi yang bersemai dalam hati mawaddah, tidak akan
lagi memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang
yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan
kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah
tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang
mungkin datang dari pasangannya).
Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam
hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong
yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam
kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan
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bersungguh-sungguh
bahkan
bersusah
payah
demi
mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala
yang mengganggu dan mengeruhkannya.
Alquran menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan
perkawinan karena betapapun hebatnya seseorang, ia pasti
memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti
ada juga unsur kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari
keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk
saling melengkapi.
Pernikahan adalah amanah, Amanah adalah sesuatu yang
diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari
pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang
diamanatkan itu, akan dipelihara dengan baik, serta
keberadaannya aman di tangan yang diberi amanah itu. Istri
adalah amanah di pelukan suami, suami pun amanah di pangkaian
istri. Tidak mungkin orang tua dan keluarga masing-masing akan
merestui perkawinan tanpa adanya rasa percaya dan aman itu.
Suami demikian juga istri tidak akan menjalin hubungan tanpa
merasa aman dan percaya kepada pasangannya.
Dalam pelaksanaan mematua dan mandiu pasili tersirat
didalamnya penggabungan istri kepada keluarga laki-laki. Maka
keluarga, adalah unit terkecil dari keluarga adalah suami dan
istri, atau ayah, ibu, dan anak, yang bernaung di bawah satu
rumah tangga. Unit ini memerlukan pimpinan, dan dalam
pandangan Alquran yang wajar memimpin adalah bapak. Hal ini
dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā’ (4): 34:
!$yJÎ/ur <Ù÷èt/ 4n?tã óOßgÒ÷èt/ ª!$# @Òsù $yJÎ/ Ïä!$|¡ÏiY9$# n?tã cqãBº§qs% ãA%y`Ìh9$#
xáÏÿym $yJÎ/ É=øtóù=Ïj9 ×M»sàÏÿ»ym ìM»tGÏZ»s% àM»ysÎ=»¢Á9$$sù 4 öNÎgÏ9ºuqøBr& ô`ÏB (#qà)xÿRr&
ÆìÅ_$ÒyJø9$# Îû £`èdrãàf÷d$#ur ÆèdqÝàÏèsù Æèdyqà±èS tbqèù$srB ÓÉL»©9$#ur 4 ª!$#
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c%x. ©!$# ¨bÎ) 3 ¸xÎ6y £`Íkön=tã (#qäóö7s? xsù öNà6uZ÷èsÛr& ÷bÎ*sù ( £`èdqç/ÎôÑ$#ur
ÇÌÍÈ #ZÎ62 $wÎ=tã
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, wanita yang saleh ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha Besar”.

Ada dua alasan yang dikemukakan lanjutan ayat di atas
berkaitan dengan pemeliharaan ini yaitu: 1) karena Allah
melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan 2)
karena mereka (para suami diwajibkan) untuk menafkahkan
sebagian dari harta mereka (untuk istri/keluarganya).
Adapun alasan pertama, berkaitan dengan faktor psikis
lelaki dan perempuan. Sementara itu ahli psikologi berpendapat
bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan,
sedangkan lelaki di bawah pertimbangan akal. Walaupun sering
ditemukan adanya perempuan yang bukan saja menyamai lelaki
dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya.
Keistimewaan utama wanita adalah pada perasaannya yang
sangat halus. Sedangkan keistimewaan utama lelaki adalah
konsisteninya serta kecenderungannya berpikir secara praktis.
Keistimewaan ini menjadikan ia diserahi tugas kepemimpinan
dalam rumah tangga.
Cinta kasih, mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan
Allah kepada sepasang suami-istri adalah untuk satu tugas yang
berat tetapi mulia. Malaikat pun berkeingian untuk
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melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah kepada
manusia.
Dalam pelaksanaan adat Mamatua dan Mandiu Pasili,
prosesnya terdapat banyak percampuran antara syariat Islam
dengan hukum adat. Beberapa sesajen berupa bahan-bahan
tumbuhan alam merupakan simbol bahwa manusia tidak terlepas
dengan pergaulannya dengan alam sekitar. Salah satu hubungan
manusia selain Allah dengan manusia lainnya adalah hubungan
dengan lingkungan alam. Dengan demikian tumbuhan yang
digunakan dalam acara perkawinan adat mandiu pasili tidak lah
bertentangan dengan hukum Islam. Begitu pula sesudah acara
adat dilaksanakan hidangan makan. Pelaksanaan ini juga
merupakan simbol dari keluarga untuk menghormati para tamu
yang menghadiri pesta adat, baik Mematua maupun Mandiu
Pasili.
Agama Islam mensyaria’atkan bagi keluarga yang berpesta
untuk melaksanakan walimah.20 Dalam ajaran Islam, walimah
berakar kata al-Walm yang artinya dihimpunkan. Disebut
demikian, karena sepasang mempelai dipertemukan. Walimah
menunjukan sajian hidangan yang dibuat untuk menyambut
peristiwa yang menggembirakan. Islam menganjurkan agar
keluarga mendoakan agar diberi keberkahan kepada kedua
pasangan suami-istri yang telah menikah.
PENUTUP
Dari pemikiran di atas, dapat disimpulkan
bahwa
pelaksanaan Mematua adalah akhir dari serangkaian upacara
yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yaitu
melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki. Mematua ini
sebagai simbol penghargaan sekaligus tanda bukti anak kepada
orang tua sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah
merupakan bagian dari keluarga laki-laki. Di dalam upacara ini
20

Abd Rasyud Salim, Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram, terj.
Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Nuansa Auliah, 2007), h. 179.
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yang paling mendasar adalah motataka bitiga ri pale yakni
mertua perempuan memasangkan botiga (gelang) pada menantu
sebagai simbol bahwa menantu itu adalah sama dengan anaknya
sendiri dan sudah diterima dalam satu keluarga. Selain itu, juga
kadang diserahkan puka artinya beberapa benda seperti
perhiasan, sebidang tanah dan sebagai bukti sayangnya kepada
anaknya atau menantunya bila keluarga tersebut secara ekonomi
mampu melaksanakannya. Sementara itu, Mandiu Pasili
merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilakukan setelah
akad nikah, yakni mandi bersama di depan pintu (Mandiu Pasili)
setelah dua hari selesai akad nikah yang dilakukan ibu pengantin
sebagai penanggungjawab dalam rangkaian upacara karena dialah
yang menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan
Mandiu Pasili. pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan pada
pagi atau sore hari dengan menggunakan berbagai macam
kelengkapan, seperti bunga, daun-daunan, mayang kelapa dan
pinang, periuk tanah, kapak, sandaran (bako-bako), uang seng dan
sempe (tempat penampungan air) serta sarung panjang.
Perlengkapan tersebut diramu secara tradisional untuk dijadikan
bahan dalam Mandiu Pasili. Sedangkan tempat akan
dilangsungkannya prosesi Mandiu Pasili diberi hiasan berupa kain
putih pada bagian atas, dan pada saat yang akan dimandikan
berdiri, ibu pengantin memasukkannya ke dalam sarung berulang
tiga kali yang oleh masyarakat suku Kaili menyebutnya nipolanga
artinya pembebasan, kemudian keduanya memakai pakaian yang
sudah disediakan. Faktor ekonomi, keluarga sangat berpengaruh
terhadap pelaksanan adat ini. Jika keluarga suami-istri memiliki
kemampuan ekonomi yang memadai, kedua adat ini akan
dilaksanakan. Akan tetapi, jika mereka tergolong keluarga yang
miskin, acara ini boleh tidak dilaksanakan.
Dalam tinjauan hukum adat masyarakat Kaili yang
melaksanakan adat perkawinan Mematua dan Mandiu Pasili
dalam perkawinannya itu karena adanya suatu keyakinan akan
aturan sistem kekerabatan masyarakat Kaili yang sangat berkaitan
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dengan keturunannya. Dalam sistem kekarabatan masyarakat
Kaili ditemukan bahwa masyarakat Kaili menganut sistem
kekerabatan kebapakan.
Dalam presfektif
hukum Islam, pelaksanaan adat
perkawinan Mematua dan Mandiu Pasili adalah sebagai simbol
kebahagiaan dan kesucian yang dilambangkan dengan simbol
pakaian, buah-buahan tidaklah dilarang oleh hukum Islam,
bahkan dari beberapa ayat Alquran yang dijelaskan tulisan ini
secara tersirat menunjukan bahwa ajaran Islam sangat
memberikan penghargaan dan pandangan yang positif terhadap
pelaksanaan adat Mematua dan Mandiu Pasili bagi perkawinan
adat Kaili.
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