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Ariel Heryanto 
udah berabad-abad perriikahan menjadi salah satu 
pranata sosial terpenting dalam berbagai masyarakat 
di dunia. Ia diterima tanpa banyak dipertanyakan 

seakan-akan sebagai takdir. 
Jika ada masalah dalam kehidupan pernikahan yang 

dikaji atau digugat bukan lembaga pernikahan itu sendiri. 
Biasanya yang dituduh tidak be res dan kemudian di
periksa adalah individu yang menikah atau lingkungan 
di sekitarnya. Seakan-akan lembaga pernikahan itu sendiri 
tidak mung kin menjadi sumber utama permasalahan. Yang 
diadili, disalahkan atau ·dikoreksi adalah orang yang 

nyatakan an tara lain dengan status marital (pernikahan): 
suami, istri, janda, duda, lajang. Pembentukan identitas 
berdasarkan status marital seperti itu bersifat baku dan 
memaksa. Persis sebagaimana halnya kita juga diwajibkan 
mempunyai nama 'resmi', jenis kelamin, usia, alamat tetap, 
atau kebangsaan. 

Inilah paradoks kehidupan modern yang mengunggul
unggulkan kemerdekaan individu dan hak asasi manusia. 
Pernikahan, sebagaimana halnya nama, alamat rumah, 
atau agama, seakan-akan merupakan bag ian, kalau bukan 
kebutuhan, yang bersifat sangat pribadi orang modern. 

menikah. Perhatikan forum-forum konsultasi pernikahan. · Padahal pernikahan terutama bukanlah urusan pribadi 
Kalaupun bukan orangnya yang dipersoalkan, maka 

kesalahan dicari pada hubungan di antara orang yang 
menikah. Seakan-akan hubungan itu personal, bukan 
pranata sosial yang bersifat impersonal. Yang diperiksa 
apa ada perbedaan sifat atau selera pribadi mereka. Atau 
lingkungan hidup mereka: latar/belakang (misalnya 
trauma masa kecil, perbedaan atau agama/ etnik). Atau 
cam pur tangan kerabat (misalnya mertua) dan ternan 
(misalnya PIL/WIL). Atau sekadar soal-soal teknis (ko
munikasi, kesalah-pahaman, variasi bercinta, be ban eko
nomi, perpisahan tugas-kerja dan sebagainya). Lihat ce
loteh majalah-majalah kita. 

Pernikahan bukan saja dianggap 
normal dan universal, tetapi juga 
alamiah. Orang dewasa yang hidup di 
luar pernikahan dianggap belum cukup 
normal. Orang seperti itu bukan di
bilang 'tidak menikah' tetapi 'belum' 
menikah. Seakan-akan dia 'akan' meni
kah, sebab dia dianggap 'seharusnya' 
menikah. 

Hebatnya pranata pernikahan bah
kan lebih dari itu. Ia menjadi salah 
satu sumber terpenting pembentukan 
identitas atau jatidiri orang dewasa. 
Di berbagai negeri identitas orang di-

milik individu yang bebas dan otonom. Tapi urusan biro
krasi, kekuasaan negara, adat dan pranata sosiallainnya. 

Paradoks serupa dialami cinta, kehidupan seksual dan 
keluarga yang terkait secara mendasar dengan per
nikahan. Semua itu bukanlah wilayah kemerdekaan 
pribadi yang bersifat individual. Semuanya sudah 
diatur secara resmi dan dipaksakan secara glo
bal. Ada berbagai sanksi bagi para pem
bangkangnya. Apa yang dalam ba
hasa modern dibi-
lang 'pribadi ' 
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miskin harta/kuasa, seks biasanya 
lebih merdeka. Masyarakat Barat mo
dern di masa awal kapitalisme dan ja

yanya kolonialisme jauh lebih konser

vatif dan represif dalam soal seks 
ketimbang kebanyakan masyarakat 

Timur. 
Sejarah bangkitnya pernikahan tak 

terlepas dari sejarah meningkatnya 
dominasi kuasa dan harta kaum pria 
atas wanita. Un-
tuk memperta

hankan stabili
tas, keamanan 
dan melestari
kan kuasanya, 
kaum pria 
membutuh 
kan organi-

menjadi 

anak-

cucu
n y a . 
Sayangnya 
pria tak bisa hamil agar dapat me
mastikan siapa anaknya. Dalam ma
syarakat yang membolehkan setiap 
pria dan wanita berhubungan seksual 

dengan lebih dari satu orang, hanya 

garis keturunan ibu yang dapat di
pafi,tikan. Maka untuk memperjelas ga
ris keturunan kaum pria, para wanita 
dilarang berhubungan seksual dengan 
pria lain. Apalagi pad a zaman dengan 
teknologi kontrasepsi sederhana; 

kegiatan kelamin selalu berisiko ke

hamilan. 

Dalam satu abad belakangan perni-

kahan dan keluarga kehilangan peran 

dalam menjaga harta dan kuasa kaum 
pria. Ini gara-gara perkembangan po

litik, ekonomi dan teknologi mutakhir. 
Teknologi kontrasepsi secara mudah 

dan murah membebaskan risiko keha
milan dalatn hubungan seksual. Kon
dom dijual dimana-mana seharga se
cangkir kopi. Maka sengketa soal ke
turunan · dan hak waris anak dapat 
dikurangi secara drastis. 

S 
ecara politis, gerakan feminisme 
telah mengangkat status dan naf
kah banyak wan ita sehingga me

reka mandiri secara ekonomis. Mereka 

tak butuh perlindungan atau kesetiaan 
janji gombal kaum pria. Dalam bidang 
ekonomi, perkembangan kapitalisme 
mutak.hir menuntut perubahan basis 
organisasi hak-milik dan saham. Ke
luarga tidak memadai lagi. Apa yang ter

jadi di Eropa 100 tahun lalu dapat 
diamati di Indonesia belakangan ini: 

konglomerat mengadakan diversifikasi 

sahamnya keluar batas-batas keluarga. 

Semua faktor sosiologis ini jelas 
merongrong basis dan alasan yang 
mengharuskan orang dewasa untuk 
menikah. Bukan karena terjadi keme

rosotan moral, akhlak atau ketaatan 
agama pada individu. Kalaupun per
nikahan masih ada, semakin sulit 
untuk mempertahankan status perni
kahan sebagai sesuatu yang wajib dan 
keramat. Sosiolog Anthony Giddens 
mencatat bahwa pad a masa lalu 

perceraian selalu diartikan 
sebagai malapetaka atau aib. 
Tapi kini lain. Tak sedikit 
yang membanggakan tinggi
nya angka perc era ian dalam 
negaranya. Bandingkan de
ngan bangsa yang mem

banggakan tingginya angka 
melek-huruf. Perceraian di
anggap kemerdekaan warga 
dari tradisi yang represif. Di 
tahun 1990, menurut kutip
an Ben Anderson, lebih dari 
separuh pernikahan di 
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perceraian. Lebih dari se
pertiga bayi di negeri itu la
hir dari orangtua yang tak 
menikah. 

Karena pernikahan telah menda
rah-daging dalam tradisi kita, maka 
perubahan ini jelas menyakitkan ba

nyak darah dan daging berbagai pi

hak. Khususnya mereka yang diun

tungkan oleh adanya tradisi itu. Ada 
yang siap dan bahkan gembira de
ngan perubahan ini. Banyak yang 
gelisah dan takut. Namun sejarah 
sosial bergerak tanpa bertanya at au 
menunggu apakah kita sudah siap 

berubah bersamanya. 

• Dosen Pasca-Sarjana UKSW Salatiga 
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