
Pemutaran	  Film	  Poligami	  karya	  Robert	  Lemelson,	  Elemental	  Productions	  

	  

Pada	  bulan	  November	  2013,	  LBH	  APIK	  berkesempatan	  untuk	  bekerjasama	  dengan	  sebuah	  
rumah	  produksi	  film	  documenter	  dari	  Amerika	  Serikat,	  Elemental	  Productions.	  	  Kerjasama	  dilakukan	  
dalam	  bentuk	  pemutaran	  sebuah	  film	  documenter	  karya	  sutradara	  Robert	  Lemelson	  yang	  menyoroti	  
kehidupan	  tiga	  buah	  keluarga	  poligami	  di	  Bali.	  Pemutaran	  film	  ini	  bertujuan	  untuk	  mengedukasi	  
masyarakat	  mengenai	  perkawinan	  poligami	  karena	  masyarakat	  awam	  banyak	  yang	  belum	  paham	  
mengenai	  	  UU	  Perkawinan	  dan	  peraturan/persyaratan	  poligami.	  	  

Kegiatan	  ini	  diawali	  dengan	  memutar	  film	  tersebut	  dihadapan	  para	  anggota	  DPRD	  Bali	  di	  
Wantilan	  Kantor	  DPRD	  di	  daerah	  Renon,	  Denpasar	  pada	  tanggal	  30	  November	  2013	  dalam	  acara	  
Kampanye	  Anti	  Kekerasan.	  Respon	  yang	  didapat	  sangat	  positif	  sehingga	  program	  pemutaran	  film	  ini	  pun	  
berlanjut	  ke	  daerah-‐daerah	  yang	  dianggap	  perlu	  pemahaman	  lebih	  dalam	  mengenai	  situasi	  kehidupan	  
berpoligami	  dan	  UU	  Perkawinan	  yang	  mengatur	  perkawinan	  tersebut.	  	  

Pada	  tanggal	  12	  Januari	  2014	  pemutaran	  film	  ini	  dilaksanakan	  di	  Desa	  Kedisan	  Kintamani,	  diikuti	  
dengan	  kegiatan	  serupa	  di	  Desa	  Rijasa	  dan	  Kekeran,	  Tabanan	  berturut-‐turut	  pada	  tanggal	  17	  dan	  18	  
Februari	  2014.	  Kampus	  Universitas	  Ganesha	  (Undiksha)	  Singaraja	  mendapatkan	  giliran	  selanjutnya	  pada	  
tanggal	  9	  Maret	  2014.	  Pemutaran	  film	  kelima	  dilaksanakan	  di	  Jembrana	  bersama	  Komunitas	  Kertas	  
Budaya	  pada	  tanggal	  21	  Maret	  2014,	  kemudian	  dilanjutkan	  dengan	  pemutaran	  film	  poligami	  untuk	  
masyarakat	  di	  Desa	  Tenganan	  Dauh	  Tukad,	  Karangasem	  pada	  23	  Maret	  2014.	  	  	  	  

Dari	  kegiatan	  yang	  telah	  berjalan	  serta	  dialog	  dengan	  masyarakat	  saat	  pemutaran	  film	  tersebut	  	  
terungkap	  bahwa	  banyak	  kasus	  perselingkuhan	  bahkan	  aksi	  “Memitra	  ngalang”	  	  dan	  poligami	  di	  desa-‐
desa.	  Mirisnya	  fenomena-‐fenomena	  tersebut	  terpaksa	  diterima	  oleh	  masyarakat	  dan	  keluarga	  karena	  
selingkuhan	  suami	  sudah	  terlanjur	  hamil	  dan	  perempuan	  menuntut	  pertanggungjawaban	  si	  pria,	  
sehingga	  terjadilah	  kasus	  poligami	  dimana	  korbannya	  adalah	  anak-‐anak	  remaja.	  

Sesungguhnya	  banyak	  kasus	  poligami	  yang	  sesungguhnya	  masih	  menjadi	  masalah	  dan	  banyak	  
yang	  dianggap	  tidak	  sah	  di	  desa-‐desa.	  Menurut	  para	  prajuru	  banyak	  pernikahan	  tidak	  dihadiri	  oleh	  
prajuru,	  hal	  ini	  dikarenakan	  tidak	  adanya	  ijin	  tertulis	  dari	  istri	  pertama,	  inilah	  yang	  menyebabkan	  
perkawinan	  poligami	  tersebut	  tidak	  sah	  dari	  segi	  Tri	  Upasaksi	  (tiga	  saksi	  dalam	  pernikahan).	  Namun	  
demikian	  masyarakat	  setempat	  tidak	  dapat	  melakukan	  tindakan	  apapun	  untuk	  mencegah	  terjadinya	  
perkawinan	  poligami	  karena	  mengingat	  wanita	  hamil	  tanpa	  pernikahan	  dapat	  membawa	  cuntaka	  
(mengotori)	  desa	  adat,	  serta	  rasa	  kasihan	  pada	  calon	  anak	  yang	  memerlukan	  pengakuan/status	  yang	  
sah.	  	  

Dengan	  adanya	  respon	  positif	  dari	  masyarakat	  terhadap	  film	  poligami	  ini,	  selanjutnya	  LBH	  APIK	  
berencana	  untuk	  memutar	  film	  tersebut	  di	  beberapa	  desa	  lain	  di	  Bali	  yakni	  Desa	  Budakeling	  
Karangasem,	  Jembrana	  dan	  Buleleng.	  	  	  


