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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya 

mengenai perkawinan tanpa proses keagamaan yang dicatatkan di Kantor 

Catatan Sipil di Desa Klepu Kecamatan Sooko, dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut : 

Praktek perkawinan tanpa proses keagamaan yang dicatatkan di 

Kantor Catatan Sipil yang terjadi di Desa Klepu Kec. Sooko terbagi 

menjadi 2 bentuk perkawinan yaitu:  pertama,  perkawinan beda agama di 

Kantor Catatan Sipil, dengan status agama berbeda, langsung dicatatkan 

tanpa menyamakan agama terlebih dahulu. kedua, perkawinan sesama 

orang Katholik tetapi tanpa proses Pemberkatan di Gereja langsung 

dilakukan pencatatan  di Kantor Catatan Sipil. Kedua bentuk perkawinan 

itu terjadi karena perkawinan bentuk pertama tidak dapat dilangsungkan di 

Gereja ataupun KUA karena perbedaan agama sehingga hanya dicatatkan 

di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan bentuk kedua terjadi karena salah satu 

pasangan merupakan seorang janda dari perceraian hidup sehingga Gereja 

tidak dapat melaksanakan perkawinan janda tersebut untuk kedua kalinya 

karena dalam agama Katholik tidak mengenal adanya perceraian hidup 

sehingga mereka hanya mencatakan saja di Kantor Catatan Sipil.  

Menurut UU No. 1 Tahun 1974  perkawinan tanpa proses 

keagamaan yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang terjadi di Desa 
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Klepu Kec. Sooko tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebuah 

perkawinan seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yang 

menyatakan sahnya perkawinan harus melalui proses keagamaan. Pada 

kenyataannya mereka memiliki legalitas berupa akta perkawinan sehingga 

memenuhi ketentuan formil perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 

1974  pasal 2 ayat (2). Namun karena tidak memenuhi ketentuan formil 

seharusnya akta perkawinan sebagai wujud ketentuan materiil tidak bisa 

diterbitkan, maka akta perkawinan mereka diragukan kebasahannya 

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974  pasal 2. 

 

B. Saran 

Seharusnya bagi kantor pencacatan sipil harus kembali pada 

peraturan perundang-undangan untuk menetapkan suatu permasalahan 

permaslahan yang terjadi sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Sebagai follow up 

dari penelitian ini hendaknya pemerintah mempertegas ketentuan 

perundang-undang mengenai perkawinan  tanpa proses keagaman. 

 


