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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak 

adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung 

prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama 

ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam 

masyarakat kita.
1
 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa : 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama 

dan kepercayaannya itu. 

2. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan. 

3. Perkawinan berasas monogami. 

4. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk 

melangsungkan perkawinan. 

                                                             
1
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5. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 

tahun. 

6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka pengadilan. 

7. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.
2
 

Melihat dari prinsip nomor 1 dan 2 bahwasannya  dalam Undang-

Undang ini perkawinaan sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercanyaannya itu dan disamping itu tiap-tiap 

perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Maka seseorang yang menganut agama tertentu harus menikah 

melalui mekanisme yang diatur agama yang dianutnya. Jika orang tersebut 

orang Islam maka harus menikah secara Islam, jika orang itu Katholik 

maka dia harus menikah secara Katholik begitu juga dengan penganut 

agama dan kepercayaan lainya. Inilah makna yang dikandung pasal 2 ayat 

(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-

Undang ini merupakan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang 

merupakan unifikasi dari hukum-hukum perkawinan yang ada di 

Indonesia.
3
 

Setelah sebuah perkawinan dinyatakan sah secara agama atau 

kepercayaan maka tindakan selanjutnya adalah melakukan pencatatan 

perkawinan yang dilaksanakan baik di Kantor Catatan Sipil bagi pemeluk 

agama non Islam dan di Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam 

sehingga sebuah perkawinan memiliki legalitas hukum dan diakui sebagai 

                                                             
2
Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan. 
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suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum. Sehingga 

secara teori yang dipahami dari pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan maka suatu perkawinan tidak dapat dilakukan 

pencatatan yang tidak dilalui terlebih dahulu proses perkawinan sesuai 

agama yang dianut.
4
 

Tapi bagaimana kalau pasangan suami istri tersebut beda 

agamanya ataupun seagama tanpa melalui proses perkawinan berdasarkan 

agama yang dianut tetapi mendapat legalitas dari lembaga yang berwenang 

melakukan pencatatan nikah? Dalam hal ini yang dimaksud adalah 

mendapat legalitas berupa akte perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor 

Catatan Sipil. Seperti yang terjadi di Desa Klepu Kecamatan Sooko, 

beberapa pasangan suami istri yang ada di Desa ini mendapatkan legalitas 

perkawinan berupa akta perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan 

Sipil Kabupaten Ponorogo saat itu. Padahal mereka tidak pernah 

melakukan ritual perkawinan secara agama ataupun kepercayaan yang 

mereka anut seperti akad nikah menurut agama Islam ataupun 

Pemberkatan seperti yang ada di agama Katholik. Mereka pada waktu itu 

mau menikah tapi kesulitan dimana harus melakukan pernikahan dan 

pencatatan karena beberapa faktor, antara lain karena perbedaan agama 

sehingga kalau menikah di KUA ataupun di Gereja tidak bisa, selain itu 

mereka yang seagama Katholik juga tidak bisa menikah di Gereja 

dikarenakan dalam ajaran Gereja tidak dikenal adanya perceraian sehingga 

                                                             
4
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salah satu pasangan yang merupakan seorang janda atau duda yang 

bercerai melalui Pengadilan Negeri tidak bisa melangsungkan pernikahan 

lagi di Gereja. Sehingga mereka datang ke Kantor Catatan Sipil untuk 

melangsungkan perkawinan dan mendapat legalitas dari Kantor Catatan 

Sipil. 
5
 Padahal menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 2 

menerangkan bahwa perkawinan yang sah bilamana dilakukan menurut 

hukum agama dan kepercayaannya, serta harus dicatat menurut peraturan-

perundangan. 

Untuk itu peneliti merasa gelisah dan akan mendalami lebih lanjut 

permasalahan ini untuk kemudian dijadikan sebuah penelitian dengan 

judul “Perkawinan Tanpa Proses Kegamaan Yang Dicatatkan Di Kantor 

Catatan Sipil Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Perkawinan di Desa 

Klepu Kecamatan Sooko)”  

 

B. Penegasan Istilah 

1. Perkawinan Tanpa Proses Kegamaan. 

Maksudnya adalah menikah dengan tanpa melalui ritual 

perkawinan yang diatur menurut agama dan kepercayaan yang dianut 

calon mempelai seperti Akad Nikah dalam Islam dan Pemberkatan dalam 

agama Katholik. 

 

 

                                                             
5
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2. Yang Dicatatkan Di Catatan Sipil. 

Perkawinan yang seperti pada penjelasan point satu diatas 

mendapatkan legalitas berupa akta perkawinan yang diterbitkan Kantor 

Catatan Sipil. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas penulis akan 

mengerucutkan kedalam dua rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

Bagaimana praktek perkawinan yang dilakukan tanpa mekanisme 

Agama dan Kepercayaan  di Desa Klepu yang dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak penulis harapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana praktek perkawinan yang dilakukan tanpa 

mekanisme Agama dan Kepercayaan  di Desa Klepu yang dicatatkan di 

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo. 

2. Mengetahui bagaimana praktek perkawinan yang dilakukan tanpa 

mekanisme Agama dan Kepercayaan  di Desa Klepu yang dicatatkan di 

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan pengetahuan 

dan sumbangsih terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa mendorong berbagai 

pihak untuk lebih baik dalam membangun hukum perkawinan di 

Indonesia sehingga Hukum Perkawinan yang berlaku sesuai ketentuan 

Agama dan ketentuan Negara. 

 

F. Telaah Pustaka 

Penulis mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pengkajian ini penulis 

lakukan dengan maksud menghindari kesamaan dalam melakukan 

penelitian selain itu jika memang ada penelitian-penelitian terdahulu 

memiliki kesamaan maka penulis berusaha mempelajari dan mendalami 

untuk mengetahui titik perbedaan untuk menghindari anggapan bahwa 

penelitian yang akan penulis lakukan mengambil manfaat dari penelitian 

terdahulu. 

Pertama, skripsi Ulul Absor,  Mahasiswa  Fakultas  Syari’ah  IAIN  

Walisongo Semarang  dengan  skripsinya  yang  berjudul  “Efektifitas 

Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan 

Perkawinan di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan”. Landasan teori 
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yang digunakan dalam skripsi ini adalah ketentuan perkawinan menurut 

Undang-Undang Perkawinan terkhusus pada masalah pencatatan 

Perkawinan yaitu Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Metode yang 

digunakan adalah metode penelitian kasus dengan teknik pengumpulan 

data secara wawancara, skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif dengan 

pengambilan sampel tiga desadari sembilan desa yang ada dan 

menggunakan metode purposif sample. Hasil temuanya menyatakan 

bahwa perkawinan yang terjadi di wilayah kecamatan Klambu pada tahun 

2005 sebanyak 367 pasangan yang resmi tercatat pada kantor KUA, 

namun selain itu juga masih terdapat sekitar 36 pasangan yang tidak 

mencatatkan perkawinannya pada kantor KUA, sekitar 10,5 % atau sekitar 

36 orang dari penduduk kecamatan Klambu belum mencatatkan 

perkawinannya dengan berbagai alasan diantaranya adalah karena faktor 

ekonomi, pendidikan dan pengetahuan keagamaan. Namun walaupun 

ditemukan beberapa orang yang tidak mencatatkan perkawinan, tetapi 

berdasarkan hasil temuan penulis keberadaan pasal 2 ayat 2 UU 

Perkawinan No. 1 tahun 1974 telah berlaku secara efektif dan memberi 

dampak yang positif bagi masyarakat kecamatan Klambu.
6
Sedangkan 

skripsi yang akan penulis kerjakan ini mencoba menganalisa praktek 

perkawinan praktek perkawinan yang dilakukan tanpa mekanisme agama 

dan kepercayaan  di Desa Klepu yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil 

Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak hanya 

                                                             
6Ulul Absor, “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan” Skripsi Fakultas  Syari’ah  
IAIN  Walisongo Semarang. 2006. 
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memfokuskan pada pencatatanya saja tetapi juga pada praktek 

perkawinannya. 

Kedua, skripsi Muntaha, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN 

Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 

2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan 

Nikah(Studi Kasus di Kecamatan Mijen Kota Semarang). Skripsi ini 

membahas mengenai pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 

yang mengatur mengenai keharusan mencatatkan sebuah perkawinan yang 

diliaksanakan di Kecamatan Mijen Kota Semarang. Landasan teori yang 

digunakan adalah ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Dan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan orang yang tidak 

mencatatkan perkawinannya kepada Pagawai Pencatat Nikah serta dengan 

para informan. Hasil menunjukkan bahwa ada 3 faktor penghambat yaitu 

faktor ekonomi, pendidikan dan agama.Mengenai analisis terhadap 

pelaksanaan pencatatan perkawinan diperoleh kesimpulan bahwa 

pemerintah harus lebih intensif menangani perkawinan di bawah tangan 

dengan cara memberikan penyuluhan meminimalisasi biaya dan 

mengemas prosedur yang baik. 

Sedangkan skripsi yang akan penulis kerjakan ini mencoba 

menganalisa praktek perkawinan praktek perkawinan yang dilakukan 

tanpa mekanisme agama dan kepercayaan  di Desa Klepu yang dicatatkan 

di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 1 Tahun 
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1974 yang tidak hanya memfokuskan pada pencatatanya saja tetapi juga 

pada praktek perkawinannya 

Ketiga, Tesis Imam Maksum, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan Tesisnya yang berjudul “Kerukunan Antar 

Umat Beragama Islam dan Katholik di desa Klepu Kec. Sooko Kab. 

Ponorogo” Tesis ini membahas secara fenomenologis, penelitian ini 

mencoba memahami fenomena kerukunan antar umat beragama di Klepu 

Melihat fenomena kehidupan sosial umat beragamadi Klepu, 

menunjukan bahwa umat beragama Islam maupun Katolik secara sadar 

menginginkan kehidupan yang damai, sehingga mereka secara bersama 

mengkontruksi kerukunan antar umat beragamadi wilayahnya.
7
 

Sedangkan skripsi yang akan penulis kerjakan ini mencoba 

menganalisa praktek perkawinan praktek perkawinan yang dilakukan 

tanpa mekanisme agama dan kepercayaan  di Desa Klepu yang dicatatkan 

di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo menurut UU No. 1 Tahun 

1974 yang tidak hanya memfokuskan pada pencatatanya saja tetapi juga 

pada praktek perkawinannya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (field 

research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

                                                             
7
Imam Maksum, “Kerukunan Antar Umat Beragama Islam dan Katholik di desa 

KlepuKec. Sooko Kab. Ponorogo”Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003. 



10 

 

deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi 

atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.
8
 Sedangkan penelitian kualitatif adalah 

bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau 

tulisan dari orang-oraang dan perilaku mereka yang dapat diamati untuk 

memperoleh data yang akurat dan valid.
9
 . Pendekatan kualitatif bertujuan 

untuk memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi dalam 

masyarakat maupun institusi keislaman, baik memahami secara apa 

adanya (sebagai sebuah proses sosial) maupun memahami dengan cara 

membandingkanya dengan norma-norma tertentu
10

. Metode kualitatif 

berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada objek 

penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya 

umum terhadap kenyataan sosial perspektif partisipan. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo.  

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah  suami dan/atau istri yang menikah tanpa 

proses keagamaan dengan status beda agamamaupun seagama dan 

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Ponorogo yang di Desa Klepu Kec. 

                                                             
8
Moh. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999),  63. 

9
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 3. 

10
Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam 

STAIN Ponorogo 2014 
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Sooko. Selain itu juga pihak pihak lain yang memiliki informasi dan data 

tentang permasalahan ini. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer  yang akan digali oleh peneliti dilakukan dengan 

jalan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini 

yang paling utama adalah suami dan/atau istri yang menjadi pelaku 

perkawinan dengan status beda agama saat menikah ataupun seagama 

dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, saksi yang pernah mengetahui 

perkawinan seperti ini dan akta perkawinan yang diterbitakan Kantor 

Catatan Sipil.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder penelitian ini berupa dokumentasi-dokumentasi 

terkait hal-hal perkawinan beda agama seperti bukti catatan resmi 

perkawinan, dan data-data keluarga lainya. Selain itu penulis juga akan 

merujuk pada sumber-sumber berupa buku, jurnal dan sumberlainya yang 

memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kualittif 

ini adalah : 
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a. Wawancara
11

 atau interview, yaitu pengambilan data dengan 

menggunakan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan objek penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewancara (interviewver) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut . Dalam hal ini penulis melakukan wawancara 

terhadap suami dan/atu istri yang menikah tanpa proses 

keagamman dengan status beda agama dan dicatatkan di Kantor 

Catatan Sipil Ponorogo yang ada di Desa Klepu Kec. Sooko. 

Selain itu pihak ketiga yang dirasa memiliki informasi penting 

juga akan diwawancari guna melengkapi data-data yang 

dibutuhkan 

b. Dokumentasi
12

, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam 

penelitian ini dokumentasi dapat dilihat dari segala administrasi 

keluarga yang dimiliki keluarga beda agama yang dapat penulis 

temukan melalui lembaga-lembaga terkait atau jika dimungkinkan 

dari subjek penelitian langsung. 

 

                                                             
11

Lexy J., Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 135. 
12

Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 

158. 



13 

 

6. Teknik Analisa Data 

Setelah penulis mendapatkan data yang cukup kemudian akan 

dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal 

yang pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan 

masalah, sehingga memberi gambaran yang lebih lanjut tentang hasil 

pengamatan dan wawancara. Guna menggambarkan fenomena atau 

keadaan dalam tradisi masyarakat yang menikah dengan status beda 

agama maupun seagama dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Ponorogo.  

Data tersebut dimulai dan diuji dengan ketentuan yang ada dan yang 

sesuai dengan hukum nasional. Hasil penelitian dan pengujian tersebut 

akan disimpulkan dalam bentuk skripsi sebagai hasil pemecahan 

permasalahan yang ada. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

skripsi, maka penulis memberikan sistematika skripsi yang secara garis besar 

berguna untuk pembaca. Sistematika skrispi menjadi 5 (lima) bab, dan isi dari 

masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pengantar untuk dapat menjawab 

pertanyaan apa yang diteliti, mengapa, bagaimana, dan untuk 
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apa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari 

uraian tentang latar belakang masalah, penegasan istilah 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

telaah pustaka,  metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : KETENTUAN PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 

TAHUN 1974 

Pada bab kedua ini dibahas mengenai perkawinan yang di 

dalamnya dijelaskan tentang pengertian perkawinan, tujuan 

perkawinan, asas-asas dan syarat sahnya perkawinan juga 

dibahas tentang pencatatan perkawian yang diperjelas lagi 

dalam sub-bab yang terdiri dari pengertian pencatatan 

perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, pentingnya 

pencatatan perkawinan dan pejabat atau pegawai pencatat 

perkawinan. Ditambah dengan penjelasan mengenai ketentuan 

perkawinan menurut agama yang dianut di Indonesia khusunya 

mengenai perkawinan beda agama. 

BAB III : PRAKTEK PERKAWINAN TANPA PROSES KEGAMAAN 

DI DESA  KLEPU YANG DICATATKAN DI CATATAN 

SIPIL. 

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum Klepu Kec. 

Sooko Kab. Ponorogo kemudian penjelasn mengenai 

bagaimana praktek perkawinan denga status beda 
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agamaataupun seagama saat perkawinan yang dicataatkan di 

Kantor Catatan Sipil Kab. Ponorogo yang terjadi di Desa Klepu 

Kec. Sooko. 

BAB IV : PERKAWINAN TANPA PROSES KEGAMAAN DI DESA 

KLEPU YANG DICATATKAN DI CATATAN SIPIL 

MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974  

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana praktek perkawinan 

denga status beda agama ataupun seagama saat perkawinan 

yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kab. Ponorogo yang 

terjadi di  Desa Klepu Kec. Sooko, untuk kemudian dianalisa 

menurut ketentuan yang berlaku dalam UU No. 1 Tahun 1974. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir yang memuat dua hal, yaitu : 

kesimpulan dan saran-saran 

 

 

 


