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BAB II 

KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN  

 

A. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 

1.  Pengertian Perkawinan 

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 

ayat (1) disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

R. Sardjono memberikan definisi terkait maksud ikatan lahir dan 

ikatan batin, maksud dari ikatan lahir adalah bahwa para pihak yang 

terikat dalam ikatan perkawinan tadi merupakan suami istri baik bagi 

mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam 

hubungannya dengan masyarakat luas, sedangkan maksud ikatan batin 

adalah bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat 

yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.
1
Rumusan 

diatas  menggambarkan bahwa sebuah perkawinan merupakan sebuah 

perjanjian perikatan antara seorang pria dan wanita tetapi bukan seperti 

                                                             
1
 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1/1974 

(Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), 19. 
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pernjanjian perikatan lainya misalnya jual beli, sewa menyewa dan 

lainya.
2
 

 

2. Tujuan Perkawinan 

Secara umum tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinanbertujuan membentuk 

keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Dengan adanya perkawinan diharapkan suatu 

kebahagiaan baik secara materiil maupun spirtitual terwujud. Sehingga 

kebahagiaan itu bersifat kekal bersamaan dengan kekalnya perkawinan 

yang terus dijalani sampai akhir hayat pasangan suami istri.
3
 

Dengan adanya pernyataan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa” pada tujuan perkawinan yang dikonsep Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hal ini menyatakan bahwa perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian 

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi 

juga memiliki batin/rohani.
4
 

 

 

 

                                                             
2
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum 

Positif,(Yogyakarta : UII Press, 2011), 174. 
3
Amir Syarifuddin  Hukum Perkawinan Islam di Idonesia (Jakarta : Kencana, 2009), 25, 

4
Amuir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta : kencana, 2004), 

43. 
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3. Asas-asas Perkawinan 

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. 

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

tahun. 

6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka pengadilan. Hak 

dan kedudukan suami istri adalah seimbang.
5
 

 

4. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan 

Sahnya perkawinan menurut perundangan yang diatur dalam pasal 

2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan 

“Perkawinan adalah : Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan terhadap pasal ini 

disebutkan bahwa : “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaanya itu sesuai dengan UUD 1945. Dan yang 

dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu 

                                                             
5
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan 

agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
6
Jadi perkawinan yang sah 

menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang 

dilaksanakan menurut tata-tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama 

Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Yang dimaksud dengan hukum 

masing-masing agamanya yaitu agama yang dianut oleh kedua mempelai 

atau keluarganya.
7
 

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang 

perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut : 

1. Didasarkan pada persetujuan antara calon suami dan calon isteri. Jadi 

tidak ada paksaan di dalam perkawinan. 

2. Pada asasnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan 

sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat 

dispensasi dari Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat 

untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri 

pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu 

menjaminkeperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak serta 

menjamin bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan 

anak-anak mereka. 

3. Pria harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. 

                                                             
6
R. Badri, Undang Perkawinan dan.K.U.H.P (Ponorogo : CV. Amin Surabaya, 1986), 79-

80. 
7
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta : UII Press, 2011), 174-175. 
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4. Harus mendapat izin dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-

hal tertentu. 

5. Tidak termasuk larangan -larangan perkawinan antara dua orang yang: 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke 

atas. 

b. Berhubungan darah dalam garis ke samping yaitu antara saudara, 

antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan 

saudara neneknya.  

c. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman 

susuan. 

d. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan 

bibi atau bapak tiri. 

e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain. 

6. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 

kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan. 

7. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang 

diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan 

Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan 

Perkawinan,Talak dan Rujuk. 
8
 

 

 

 

                                                             
8
 Amuir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta : kencana, 

2004), 67-68. 
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B. Perkawinan Menurut Agama Islam dan Katholik di Indonesia.  

1. Perkawinan Menurut Agama Islam. 

a. Pengertian 

Nikah diartikan dengan perkawinan. Nikah secara bahasa 

adalah akad yang merupakan pengertian majaz, sedangkan secara 

hakikat nikah adalah al-wat}u (bersenggama). 
9
 

Dalam konteks keindonesiaan, oleh Kompilasi Hukum 

Islam dikatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat 

kuat (mithaqan ghalid}a) untuk memenuhi perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
10

 

Dengan demikian pernikahan bukan semata-mata sebagai 

hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mepunyai 

nilai ibadah.
11

 Nikah juga merupakan sunnatullah sebagai salah 

satu tanda-tanda kekuasaan Allah sekaligus sebagai salah satu 

sunnah Nabi SAW. Nikah sebagai mithaqan ghalid}a didasarkan 

pada firman Allah dalam surat an-Nisa’ 20: 

                  

                             

 

 

                                                             
9
Djam'an Nur, Pengantar Fiqih Munakahat (Semarang: Qina Utama, tt.), 1. 

10
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

11
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 69. 
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Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri 

yang lain
12

 sedang kamu telah memberikan kepada 

seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka 

janganlah kamu mengambil kembali dari padanya 

barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya 

kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan 

(menanggung) dosa yang nyata ?” 

 

M. Idris Ramulyo menyampaikan bahwa “Perkawinan 

menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh 

untuk hidup bersama secara sah antar seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun 

menyatuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal”13
 

 

b. Tujuan Perkawinan Menurut Islam 

Menurut Islam adanya perkawinan tentu memiliki tujuan, 

adapun tujuan perkawinan menurut Islam adalah : 

1) Menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita 

untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. 

2) Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, 

tentram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang. 

3) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan 

keturunan serta memperkembangkan manusia.
 14

 

 

 

 

 

                                                             
12

Maksudnya Ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang 

baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta 

kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. 
13

 Abdul Hadi, Fiqh Munakahat (Semarang : Duta Grafika, 1989), 7 
14

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta : UII Press, 2011), 174-175. 
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c. Sahnya Perkawinan Menurut Islam 

Sahnya perkawinan  dalam Islam harus memenuhi syarat dan 

rukun yang telah ditetapkan. Syarat dan rukun nikah menurut 

hukum Islam, akan dijelaskan sebagai berikut
15

 : 

a. Calon suami:  

 Beragama Islam  

 Laki-laki 

 Jelas orangnya  

 Dapat memberikan persetujuan  

 Tidak terdapat halangan perkawinan  

b. Calon Istri  

 Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani  

 Perempuan  

 Jelas orangnya  

 Dapat dimintai persetujuannya  

 Tidak terdapat halangan perkawinan  

c. Wali nikah  

 Dewasa  

 Laki-laki  

 Mempunyai hak perwalian  

 Tidak terdapatnya halangan perwaliannya 

 

                                                             
15

Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 71-72. 
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d. Saksi  

 Minimal dua orang laki-laki  

 Hadir dalam ijab qabul  

 Dapat mengerti maksud akad  

 Islam  

 Dewasa  

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:  

 Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  

 Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria  

 Memakai kata-kata nikah, tazwij atau yang sejenisnya atau 

terjemahan dari kata nikah atau tazwij 

 Antara ijab dan qabul bersambungan. 

 Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

 Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak dalam 

keadaan ihram haji/umrah. 

 Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang, 

yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mepelai 

wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. 
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d. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam 

1) Perkawinan dengan orang Musyrik. 

Islam mengharamkan perkawinanan antara orang Islam 

laki-laki maupun perempuan menikah dengan orang musyrik.
16

 

Firman Allah : 

                   

                  
                    

                           

            

Artinya :“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 

musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 

baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik 

hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran.” 17QS. Al-Baqarah : 221) 

 

                   

                     

                                                             
16

 Amir Syarifuddin , Hukum Perkawinan Islam di Idonesia (Jakarta : Kencana, 2009), 

133 
17

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 53-54 
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Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang 

berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang 

beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) 

mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan 

mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa 

mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah 

kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami 

mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi 

orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu 

tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah 

kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah 

mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini 

mereka apabila kamu bayar kepada mereka 

maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang 

pada tali (perkawinan) dengan perempuan-

perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar 

yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka 

meminta mahar yang telah mereka bayar. 

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di 

antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana” 18QS. Al-Mumtahanah : 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 924-925. 
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2) Perkawinan dengan wanita Ahli Kitab.  

Mayoritas ulama memperboleh perkawinan antara 

seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang terjaga 

kehormatannya. Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 5.19 

                       

                     

                   

                    

                           

 
 

Artinya :“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. 

makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al 

kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal 

(pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) 

wanita yang menjaga kehormatan
20

 diantara 

wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita 

yang menjaga kehormatan di antara orang-orang 

yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah 

membayar mas kawin mereka dengan maksud 

menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan 

tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 

Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak 

menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah 

amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-

orang merugi.”21 
 

                                                             
19

 Syekh Muhammad Yusuf Qard}awi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muammal 

Harudy (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), 250 
20

Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka. 
21

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 158. 
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Jadi  dari ayat-ayat al-Quran di atas dapat disimpulkan 

bahwa Hukum Islam membolehkan laki-laki menikahi wanita-

wanita yang beragama Nasrani dan Yahudi karena sama-sama 

mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitab-kitab, kepada Rasul 

Allah. Akan tetapi hukum Islam tidak membolehkan wanita 

beragama Islam untuk kawin dengan laki-laki yang tidak beragama 

Islam, dengan pertimbangan keselamatan agama dari wanita yang 

beragama Islam demikian pula anak-anaknya nanti dikhawatirkan 

akan mengikuti ayahnya yang bukan Islam.
22

  

 

2. Perkawinan Menurut Agama Katholik. 

a. Pengertian. 

Hukum gereja Katholik merumuskan perkawinan sebagai 

berikut : 

“Perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan wanita 

membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat 

kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri pada kelahiran 

dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara 

orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan 

1055:1)”23 

 

b. Tujuan Perkawinan Menurut Katholik 

Sebuah perkawinan dalam agama Katholik dikonsepkan 

dengan tujuan saling melengkapi, saling menyempurnakan antara 

suami isri yang menikah, karena pada dasarnya mereka saling 

                                                             
22

O.S, Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996), 118.  
23

Ibid., 108. 
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membutuhkan satu sama lain. Selain itu perkawinan dilakukan 

dengan tujuan memperoleh keturunan. Dalam kitabnya 

disebutkan
24

: 

Kejadian 2:18 menyatakan, “sebab itu adalah tidak baik 
kalau manusia itu seorang diri saja”. Pada Kejadian 1:27 Tuhan 
menyatakan bahwa “ia menciptakan laki-laki dan perempuan 

menurut gambar-Nya sendiri. Karena itu mereka haruslah 

mencerminkan cinta-kasih Allah dalam hidup mereka (Efesus 

5:22-23). Dan pada Kejadian 1:28 Allah berfirman : Beranak-

cuculah dan bertambah banyak, . . .”. 
 

 

c. Sahnya Perkawinan Menurut Katholik 

Perkawinan sah dalam pandangan agama Katholik adalah 

perkawinan yang dilakukan, diberkati dan di teguhkan oleh 

Pejabat Gereja. Proses seperti ini dinamakan Pemberkatan Gereja. 

Ketika perkawinan yang dilakukan calon mempelai pria dan 

wanita dinyatakan sah kemudian ditingkatkan menjadi satu 

sakramen. Sakramen itu diberikan oleh suami istri itu sendiri yaitu 

dengan dengan mengucap janji saling mencinta dan setia satu 

sama lain dihadapan imam dan para saksi.
25

 

Janji pernikah tersebut diucapkan dalam bentuk sumpah 

yang berbunyi
26

 : 

“Saya berjanji setia kepadanya dalam utung dan malang, 
dan saya mau mencintai dang menghormatinya seumur hidup. 

Demikian jandi saya demi Allah dan injil suci ini”. 

                                                             
24

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1/197 

(Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), 36. 
25

O.S, Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996), 109. 
26

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1/1974 

(Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), 36. 
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Selain dengan pengucapan janji dihadapan imam dan saksi 

perkawinan menurut katholik juga harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut:
27

 

1. Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan 

sakramen beserta akibat-akibatnya. 

2. Tidak bedasarkan paksaan. 

3. Pria sudah berumur 16 tahun dan wanita sudah berumur14 

tahun. 

4. Tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain. 

5. Beragama katholik. 

6. Tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat. 

7. Tidak melanggar larangan perkawinan. 

 

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Katholik 

Menurut agama Katholik perkawinan beda agama 

dimungkinkan dilakukan dengan tujuan memberikan hak asasi 

manusia yaitu hak untuk menikah dan hak untuk memilih agama 

sesuai dengan keyakinannya. Ada dua jenis perkawinan yang ada 

dalam agama Katholik
28

 : 

                                                             
27

 Ajad Sudrajad, Fikih Aktual (Ponorogo: STAIN Ponorogo Prees, 2008), 86. 
28

Wayu Sunandar, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Nikah Beda Agama dan 

Respon Pemuka Agama Terhadapnya , Skripsi Falkutas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 2011. 
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1) Perkawinan beda gereja, yaitu perkawinan antara baptis 

Katholik dengan baptis non Katholik. Perkawinan seperti ini 

harus mendapatkan izin. 

2) Perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang 

baptis dengan non baptis. Antar agama yang tidak terikat 

baptis. Perkawinan seperti ini membutuhkan dispensasi.  

 

Izin dan dispensasi akan diberikan Gereja kepada orang-

orang yang akan menikah seperti dua bentuk perkawinan diatas 

dengan ketentuan sebagai berikut
29

 :  

1) Pihak Katholik berjanji setia beragama Katholik. 

2) Pihak Katholik berjanji berusaha untuk mendidik,  membina 

dan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan ini ke 

dalam Gereja Katholik.  

3) Pihak non-Katholik harus berjanji untuk tidak menghalangi 

pihak Katholik melaksanakan ibadahnya. 

4) Pihak non-Katholik harus bersedia mendidik anak-anal yang 

lahir ke dalam Gereja Katholik.   

 

 

 

 

                                                             
29

 Ajad Sudrajad,  Fikih Aktual (Ponorogo: STAIN Ponorogo Prees, 2008), 87. 
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C. Pencatatan Perkawinan 

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tidak tercatat 

dan yangtercatat. Perkawinan yang tercatat ada yang menyebut "kawin 

resmi" dan"kawin kantor". Demikian pula, ada yang menyebut 

perkawinan tidak tercatatdengan sebutan "kawin di bawah 

tangan","kawin sirri", "kawin syar'i","kawin liar", "kawin modin", dan 

kerap pula disebut "kawin kiyai".
30

 

Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksud 

perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh 

PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh 

orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun 

syarat-syarat perkawinan, dan didaftarkan pada pejabat pencatat 

nikah. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yangdicatat 

oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, 

dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum 

karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31

 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan pada ayat 
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(1), (2) dan (3) yaitu pencatat perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh 

pengawas pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talah dan Rujuk. 

Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan 

menurut agama dan kepercayaanya itu, selain agama Islam dilakukan 

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang ada pada Kantor Catatan 

Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan 

mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi 

ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan 

perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara 

pencatatan perkawinan dilakukan dilakukan sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 9 PP ini.
32

 

 

2. Dasar-Dasar Hukum dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan.  

Dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, hal ini telah 

diatur dalam PP No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-

undang Nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pasal 2 

berbunyi
33

 : 

a. Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya yang 

menyangkut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
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sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.  

b. Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama dan keyakinan itu selain agama 

Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil.  

c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus yang 

berlaku dalam tata cara pencatatan perkawinan yang telah 

ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP No. 9 Tahun 

1975. 

Dan dalam penjelasan ayat 1 dan 2, pasal 2 dinyatakan bahwa 

pencatatan dilakukan hanya dua instansi yaitu :  

a. Pegawai pencatat Nikah, Talak dan Rujuk  

b. Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantu  

Tentang tata cara melaksanakan perkawinan dalam pasal 3 

sampai dengan pasal 9 dan juga 11 peraturan pelaksanaan yang 

meliputi tahap- tahap :  

a. Pemberitahuan  

Dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa 

setiap orang yang melakukan perkawinan memberitahukan 

kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan 

dilangsungkan. Pemberitahuan ditentukan paling lambat 10 hari 

kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Kecuali ada hal tertentu 

yang berdasarkan izin yang diberikan oleh Camat (atas nama) 
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Bupati Kepala Daerah pemberitahuan bisa dalam waktu dibawah 

10 hari.
34

  

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuanya 

disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku 

Undangundang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi non Islam, pemberitahuannya 

dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat. Di dalam 

pemberitahuannya harus dinyatakan nama, umur, agama, 

pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai.
35

 

Yang berhak menyampaikan pemberitahuan nikah ini 

adalah calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya baik 

secara lisan atau tulisan. Dimana pemberitahuan ini meliputi 

nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman 

calon mempelai, apabila salah satu atau kedua calon mempelai 

pernah menikah sebelumnya maka disebutkan juga siapa nama 

istri atau suami terdahulu.
36

 

b. Penelitian 

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan seperti 

diuraikan di atas, ia harus mengadakan penelitian terutama 

tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk 

melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pegawai pencatat harus 
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bertindak aktif artinya tidak hanya menerima saja yang ditemukan 

oleh pihak akan melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai 

pencatat menulis dalam sebuah daftar yang telah disediakan.
37

 

Persyaratan yang harus diteliti meliputi
38

 : 

1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. 

Jika tidak ada maka menggunakan surat keterangan dari 

Kepala Desa atau setingkat dengan itu yang menyatakan asal-

usul, umur calon mempelai. Tujuan dari syarat yang pertama 

ini adalah untuk mengetahui umur calon mempelai sehingga 

dari segi umur tidak dilarang menurut Undang-Undang untuk 

menikah.  

2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan 

dan tempat tinggal orang tua calon mempelei. 

3) Izin tertulis dari pengadilan bagi yang belum berusia 21 tahun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan 

(5). 

4) Izin dari pengadilan bagi calon suami yang telah berisitri. 

5) Dispensai dari Pengadilan jika belum memenuhi ketentuan 

usia minimal. 

6) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal 

peceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. 
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7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

HANKAM / PANGAB apabila salah seorang atan kedua 

mempelai tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang 

penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. 

 

Apabila ternyata terdapat sesuatu halangan atau belum 

dipenuhinya persyaratan dalam pasal 6 ayat 2 PP No. 9 Tahun 

1975, pegawai pencatat harus segera memberitahu hal tersebut 

kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada 

wakilnya.
39

 

c. Pengumuman 

Setelah terpenuhinya pemberitahuan dan penelitian, maka 

tahap berikutnya adalah menyelenggarakan pengumuman. 

Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut 

ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor 

pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan 

dan mudah dibaca oleh umum.
40

 

Hal-hal yang dimuat dalam pengumuman ini meliputi : 

1) Nama calon, umur, agana/Kepercayaan, pekerjaan, tempat 

kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon 
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mempelai. Bagi duda atau janda disebutkan nama suami atau 

istri mereka terdahulu. 

2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan 

dilangsungkan. 

Tujuan dari pengumuman ini adalah apabila ada pihak-

pihak tertentu yang keberatan dengan adanya suatu perkawinan 

maka dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pencatatan 

Perkawinan.
41

 

d. Saat Pencatatan 

Menurut pasal 11 bahwa perkawinan dianggap telah 

tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditanda 

tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat 

dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau 

yang mewakilinya.Akta perkawinan oleh pencatat perkawinan 

dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan di Kantor  

UrusanAgama dan Kantor Catatan Sipil, sedangkan helai kedua 

dikirim ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kantor 

pencatatan tersebut.
42
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3. Pentingnya Pencatatan Perkawinan 

Adanya pencatatan perkawinan membuktikan bahwa sebuah 

perkawinan telah sah menurut ketentuan agama dan Negara. Dengan 

adanya pencatatan ini akan melindungi kepentingan pihak-pihak 

terkait karena adanya perkawina yaitu kepentingan suami, istri dan 

anak. Adapun dampak yang bisa timbul karena adanya perkawinan 

yang tidak tercatat adalah : 

a. Terhadap istri 

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan 

bagi istri dan perempuan lainnya, baik secara hukum maupun 

sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, 

istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia 

meninggal dunia, isrti tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi 

perpisahan, karna secara hukum perkawinan istri dianggap tidak 

pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena 

perempuan yang melakukan perkawinan bahwa tangan sering 

dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan 

perkawinan atau istri dianggap istri simpanan. 

b. Terhadap anak 

Untuk anak, sahnya perkawinan dibawah tangan menurut 

hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang 

dilahirkan di mata hukum. Status anak yang di lahirkan dianggap 

sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak 
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mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta 

kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah. 

Akibatnya, hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. 

Keterangan status dianggap anak di luar nikah dan tidak tercantum 

nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan 

psikologis bagi anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di 

mata hukum mengakibatkannya hubungan antara anak dan ayah 

tidak kuat. Sehingga, bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal 

bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas 

merugikan adalah si anak tidak berhak atas biaya kehidupan, 

pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya. 

c. Terhadap suami atau laki-laki 

Hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan atau 

merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah 

tangan dengan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justrul 

menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, 

karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap 

tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari 

kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun 

kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian 

harta gono-gini, warisan dan lain-lain.
 43
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