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Larangan perkawinan bagi sesama karyawan BRI Cabang Ponorogo 

terlatak pada perjanjian kerjasama, sedangkan BRI mengeluarkan aturan 

tersebut karena dihawatirkan adanya conflict of interest, sedangkan bagi 

karyawan yang menikah dengan sesama karyawan BRI mereka akan 

mendapatkan sanksi yaitu: salah satunya harus keluar sesuai dengan  

NO.KEP.S.59.DIR.SDM/09/2003 pasal 2 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 dan 2.     

Dari sedikit ulasan diatas ada beberapa permasalahan yang penulis 

hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan aturan direksi tentang larangan 

perkawinan antar karyawan BRI ketika berhadapan dengan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974? (2) Bagaimana larangan perkawinan menurut Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974  relevansinya dengan peraturan direksi BRI 

Cabang Ponorogo?  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu 

penulis mengadakan penelitian ini di BRI Cabang Ponorogo, untuk sumber 

datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu direksi BRI Cabang 

Ponorogo, sdm dan sekretariat, petugas layanan/G4, satpam dan sumber data 

sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Tehnik 

pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, 

sedangkan tehnik analisa data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Aturan 

direksi tentang larangan menikah bagi sesama karyawan BRI telah termuat 

dalam perjanjian kerjasama yang terletak pada pasal 38 ayat S, dan apabila 

ada karyawan yang menikah dengan sesama karyawan maka salah satunya 

harus mengundurkan diri dari BRI, seperti yang terdapat dalam 

NO.KEP.S.59.DIR.SDM/09/2003 pasal 2 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 dan 2. 

Sedangkan apabila aturan tersebut di hadapkan dengan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, maka aturan direksilah yang harus diutamakan. (2) 

Menurut peraturan yang ada di BRI tentang larangan menikah bagi sesama 

karyawan diatur dalam perjanjian kerjasama, sedangkan peraturan tersebut 

jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas berbeda, karena 

BRI menerapkan azas lex sepecialis derogate legi generalis yang mana 

peraturan yang khusus itu mengalahkan peraturan yang umum.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya hubungan keluarga selalu mendambakan agar ikatan 

lahir dan batin yang dibina dengan akad nikah tersebut semakin kokoh untuk 

selamanya. Selain itu, hubungan dalam keluarga yang rapat, erat, dan 

menciptakan pergaulan suami istri untuk menghasilkan keturunan.
1
 

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti 

perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku 

III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaan bahwa pada perjanjian 

biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk 

perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa 

menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh 

hukum yang berlaku. Sahnya suatu perkawinan dalam islam adalah dengan 

terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.
2
 

R. Abdul Djamil dalam bukunya, Hukum Islam, membeberkan 

pengertian tentang syarat, yaitu segala sesuatu yang telah ditentukan dalam 

hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum 

dilangsungkan. Sedangkan yang dimaksud rukun ialah segala sesuatu yang 

                                                 
1
Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syari‟at Islam, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi 

Masturi (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), 1. 
2
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: 

Liberty, 1982),8 
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ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan 

dilangsungkan.
3
 

Oleh karena itu pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam adalah perbuatan sia-sia 

bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang wajib 

dicegah oleh siapapun yang mengetahuinnya atau dengan cara pembatalan 

apabila pernikahan ini telah dilaksanakan.
4
 

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pencegahan perkawinan di 

atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 13 yang 

berbunyi: 

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi 

sysrat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tidak memenuhi persyaratan 

seperti yang dimaksud didalam ayat di atas mengacu dalam dua hal yaitu 

syarat administratif dan materil
5
 

Dalam pasal itu Undang-undang perkawinan juga mengenal 

pencegahan perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh pegawai 

pencatat perkawinan meskipun tidak ada pihak yang melakukan pencegahan 

perkawinan. Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila pegawai 

pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya mengetahui adanya 

                                                 
3
R. Abdul Djamil, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1997), 81 

4
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan 

Agama(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2006),43 
5
Ahmad Rafiq,  Hukum Islam Di Indonesia , ( Jakarta :Rajawali Pers,1998), 
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pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8 pasal 9, pasal 10 dan 

pasal 12 undang-undang Perkawinan
6
 

Berkenaan dengan orang-orang yang dapat melakukan pencegahan 

perkawinan, di muat dalam pasal 14 Undang-undang Perkawinan yang 

berbunyi : 

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali 

pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal  ini berhak juga mencegah 

berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai  

berada di  bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan  tersebut  

nyata-nyata mengakibatkan  kesengsaraan bagi calon mempelai yang 

lain, yang mempunyai  hubungan  dengan orang-orang seperti yang 

tersebut dalam ayat (1) pasal ini. 

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan 

bahwa: 

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah 

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat 

mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 

ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. 

                                                 
6
Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah. (Jakarta :Djambatan, 1998), 

33-34 
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Undang- undang Perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 16 Ayat 

(1) dan (2) juga memberi wewenang bagi pejabat untuk melakukan 

pencegahan perkawinan. Mengenai pejabat yang berwenang di atur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Sebaliknya pejabat yang berwenang dilarang membantu 

melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui terjadinya pelanggaran 

terhadap Undang-undang tersebut. 

Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan 

dengan tegas yaitu : Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan 

melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia 

mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 Ayat 1, pasal 9, 

pasal 10 dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan 

perkawinan.
7
 

Dijelaskan dalam Al-qur’an Surat An-Nisa’ ayat 23 yang berbunyi: 

                                                

                                                 
7
Undang-undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
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Artinya:  

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan[281] ; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 

. 

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kamu, baik ibu kandung, 

maupun ibu dari ibu dan ayah kandung; anak-anak kamu yang perempuan, 

termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu; saudara-saudara kamu 

yang perempuan, sekandung atau bukan, saudara-saudara bapak kamu yang 

perempuan, yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak 

dari segi asal usul kelahiran ibunya, baik ibu bapak maupun salah satunya, 

demikian halnya dengan saudara-saudara ibu kamu yang perempuan; anak-

anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang laki-laki; sekandung atau 

tidak, demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang 

perempuan, itulah tujuh macam yang haram dinikahi dari segi hubungan 

keturunan. 

Selanjutnya, diuraikan yang haram dinikahi karena adanya faktor-

faktor ekstern yang dimulai penyebutannya dengan ibu-ibu kamu yang 
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menyusui kamu; karena persamaannya dengan ibu dari menyusukan sehingga 

semua wanita yang pernah menyusui seorang anak dengan penyusuan yang 

memenuhi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, ia sama dengan ibu 

kandung. Kemudian juga haram dinikahi semua wanita yang berhubungan 

keibuan dengan ibu susu itu, baik karena keturunan atau karena penyusuan. 

Sebagaimana haram juga menikahi saudara-saudara perempuan sepersusuan, 

yakni wanita yang mengisab lima kali penyusuan pada payudara yang sama 

dengan yang kamu isap, baik sebelum, bersamaan, ataupun sesudah kamu 

mengisapnya. 

Selanjutnya, setelah selesai penyebutan yang haram dinikahi akibat 

penyusuan yang hampir mencapai tingkat hubungan keturunan, kini 

disebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikahan, 

yaitu ibu-ibu istri kamu, yakni mertua, baik istri itu telah kamu gauli layaknya 

suami istri maupun belum, juga anak-anak istri kamu yang sedang atau wajar 

dan berpotensi menjadi anak dalam pemeliharaan kamu, yakni anak tiri 

karena mereka dapat disamakan dengan anak kandung sendiri, dari istri yang 

telah kamu campuri, sebagaimana layaknya suami istri. Tetapi jika kamu 

belum campur dengan istri kamu itu dan dia sudah kamu ceraikan atau istri 

yang belum kamu campuri itu meninggal dunia, maka tidak berdosa kamu 

menikahinya, yakni anak-anak tiri dari bekas istri yang telah kamu ceraikan 

sebelum bercampur itu; demikian juga diharamkan bagi kamu istri-istri anak 

kandung kamu, yakni menantu. 
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Setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi selama-

lamanya dalam Surat An-Nisa’ ayat 23 juga melanjutkan penjelasan tentang 

yang haram dinikahi tetapi tidak mutlak selama-lamanya yaitu menghimpun 

dalam pernikahan dan saat yang sama dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali pernikahan serupa yang telah terjadi pada masa lampau, maka untuk 

kasus-kasus demikian itu Allah tidak menjatuhkan sanksi atas kamu karena 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.
8
 

Perhatikan bagaimana Surat An-Nisa’ ayat 23 diatas menguraikan 

empat belas kelompok yang berbeda-beda, dan bagaimana penyebutan 

kelompok satu demi satu disusun sedemikian rupa, dan bagaimana ayat 

tersebut menguraikan kelompok-kelompok itu secara sangat konsisten dengan 

mendahulukan penyebutan lelaki atas perempuan, yakni menyebut anak 

perempuan saudara lelaki sebelum anak perempuan saudara perempuan dan 

dalam menyebut hubungan kekerabatan dengan menyebut suami sebelum 

hubungan kekerabatan dengan istri, sambil mendahulukan yang lelaki atas 

yang perempuan. Sungguh, sistematika ini tidak dapat disusun secara 

sepontan oleh siapapun kecuali oleh Allah swt
9
. 

Jadi dari penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 

2 ayat 1, pasal 14 ayat1 dan pasal 20 diatas sudah jelas, bahwa yang boleh 

melakukan pencegahan perkawinan adalah keluarga dari garis keturunan 

keatas maupun kebawah, wali nikah, dan pegawai pencatat nikah. Dalam 

pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa tidak ada 

                                                 
8
 M. Quraish Shihab.Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian Al-

Qur‟an.Vol.2(Jakarta: Lentera Hati,2002) 471 
9
 Ibid 472 



9 

 

 

 

keterangan yang tidak membolehkan sesama agama tidak boleh menikah, 

kecuali kalau berbeda keyakinan jelas disitu tidak diperbolehkan. 

Alasan dari BRI yang mengeluarkan larangan menikah bagi sesama 

karyawannya adalah aturan direksi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja 

sama yang tepatnya ada dalam pasal 38 ayat S yang berbunyi : larangan bagi 

pekerja dan perusahaan mempunyai ikatan perkawinan sesama pekerja. 

Alasan dari pihak BRI mengeluarkan peraturan seperti itu adalah conflict of 

interest (perselisihan kepentingan) seperti contoh: dikhawatirkannya kalau 

didalam sebuah instansi ada hubungan suami istri adalah: kalau ada rahasia 

yang sangat professional dan sangat dijaga tanpa sengaja terungkap dalam 

pembicaraan sehari-hari antar suami istri, sehingga berpotensi memicu 

keresahan dan selanjutnya membawa dampak negatif, bila topik rahasia 

diteruskan ke pihak lain, dan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi.
10

 

Sedangkan sanksi bagi karyawan yang melanggar perjanjian tersebut 

terdapat dalam NO.KEP.S.59.DIR.SDM/09/2003: Tentang Perkawinan 

Sesama Pekerja BRI. Yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 yaitu: larangan 

perkawinan dengan sesama pekerja, setiap pekerja dengan status pekerja 

tetap, pekerja masa percobaan/ pekerja kontrak dilarang untuk melaksanakan 

perkawinan dengan sesama pekerja. Dan dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 1 

dan 2 tentang Pekerja yang akan melaksanakan perkawinan dengan sesama 

pekerja. Ayat 1: bagi pekerja yang melaksanakan perkawinan dengan salah 

satu pekerja, maka salah satu pekerja harus mengajukan permohonan 

                                                 
10

 Hasil Wawancara No. 01/1-W/F-1/24-VI/2014 Dengan Bapak Kabul Hidayat Akbar 

(Pimpinan Cabang BRI Ponorogo). 
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pemberhentian kerja (PHK) atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Ayat 2: apabila dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah 

perkawinan, dari salah satu pekerja tidak mengajukan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka perusahaan:  

a. hanya mempekerjakan satu pekerja dengan kinerja terbaik.  

b. berhak menentukan pekerja yang akan di PHK sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.
11

  

Maka dari itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

Perjanjian Kerja sama yang melarang bagi sesama karyawan BRI untuk 

melakukan pernikahan, yang dapat dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai 

karya tulis ilmiah dengan judul : LARANGAN PERKAWINAN ANTAR 

KARYAWAN BRI DI BRI CABANG PONOROGO PRESPEKTIF 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kedudukan aturan direksi tentang larangan perkawinan antar 

karyawan BRI ketika berhadapan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974? 

                                                 
11

 NO. KEP.S.59 DIR.SDM/09/2003 
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2. Bagaimana larangan perkawinan menurut peraturan di BRI ditinjau dari 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, berikut akan 

disampaikan tujuan dari penelitian, yang meliputi : 

a. Untuk mengetahui bagaimana aturan direksi tentang larangan menikah 

bagi sesama karyawannya. 

b. Untuk mengetahui bagaimana larangan perkawinan menurut aturan yang 

ada di BRI ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian, selain adanya tujuan penelitian, maka perlu 

diketahui apa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun 

praktisnya. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian 

ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti dapat menambah wawasan dalam hal penelitian terhadap 

aturan direksi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama BRI 

yang melarang bagi sesama karyawannya untuk melakukan akad 

nikah. 

2. Manfaat secara praktis 
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a. Menambah informasi ilmiah dan bisa menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Bagi lembaga menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, terutama 

Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Syakhsyiyah. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dari hasil-hasil penelitian atau buku-buku yang terkait dengan yang 

diteliti, Peneliti tidak menemukan karya tulis yang berkaitan dengan judul 

skripsi ini. 

Pada penelitian ini peneliti akan membahas secara khusus tentang 

Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan Antar Karyawan BRI Menurut 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di BRI Cabang 

Ponorogo). 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu: prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang 

dapat diamati.
12

 

                                                 
12

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1. 



13 

 

 

 

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

studi lapangan, yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami 

suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 

peneliti dengan menghubungkan fenomena yang diteliti, dengan 

mendasarkan pada data yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan, dan 

juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang 

utuh. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah BRI Cabang Ponorogo. 

Alasan pemilihan lokasi objek penelitian adalah karena peneliti ingin 

mengetahui tentang aturan direksi yang dituangkan dalam Perjanjian 

Kerjasama yang tidak memperbolehkan antar sesama karyawan 

melakukan pernikahan.  

3. Sumber data 

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang 

relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung 

jawabkan. Adapun data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Adapun sumber data primer dari skripsi ini meliputi: 

1) Wawancara. 
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Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Pimpinan 

Cabang BRI Ponorogo yaitu: Bpk. Kabul Hidayat, sdm dan 

Sekretariat yaitu: Ibu Sandra Sri Narulita,Satpam yaitu: Vina 

Erica dan Adin Darmawan selaku Petugas Layanan.  

2) Dokumentasi . 

Dalam hal dokumentasi penulis mengambil dokumentasi dari 

Perjanjian Kerja Sama BRI Cabang Ponorogo. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan 

bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat 

memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik 

karena didukung oleh buku-buku baik yang sudah dipublikasikan 

maupun yang belum dipublikasikan
13

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci yang mendukung 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Teknik Wawancara (Interview) 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab 

sepihak yang langsung dilaksanakan secara sistematis sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mewawancarai 

direksi atau perwakilannya, sdm dan secretariat, satpam dan 
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petugas layanan BRI, Sehubungan dengan penerapan aturan direksi 

yang dituangkan dalam  Perjanjian Kerja sama tentang larangan 

menikah bagi sesama karyawan BRI Cabang Ponorogo, wawancara 

ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara 

(interview guide) 

b. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan.
14

 Data tersebut berupa 

peraturan perundang-undangan, catatan atau tulisan, surat kabar, 

atau jurnal dan sebagainya. Berhubung data Perjanjian Kerja Sama 

tidak boleh di foto copy, maka penulis hanya menyalin data dari 

Perjanjian Kerja Sama tersebut. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk menganalisa 

data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data, editing 

dan menyusun data-data kemudian menganalisisnya. Seperti yang 

dikatakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 

bahwa dalam pengolahan dan analisis data kualitatif selalu terdiri 
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dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai: reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
15

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi yang 

akan disusun, maka dalam sistematika pembahasan ini Peneliti akan 

memaparkan substansi masing-masing bab dari rancangan skripsi ini, sebagai 

berikut: 

Bab I, Berisi Pendahuluan, pada bab ini peneliti menguraikan 

pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang merupakan ide 

awal dari pokok pembahasan ini, dari latar belakang masalah akan 

mengarahkan pada suatu permasalahan yang kemudian menjadi rumusan 

masalah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang menjelaskan 

tentang tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, selanjutnya 

yaitu manfaat penelitian yang menjelaskan tentang manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini, pembahasan selanjutnya yaitu metodelogi 

penelitian yang memaparkan metode apa saja dan bagaimana saja dalam 

proses penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang 

membahas tentang gambaran umum dari penelitian ini. 

Bab II, dalam bab ini sebagai landasan teori penulis tempatkan pada 

bab dua, yang mengkaji tentang: pengertian tentang perkawinan, pengertian 

perjanjian kerja, kontrak baku (Perjanjian Standar),  hubungan kerja, azas lex 

specialis derogate legi generalis. 
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Bab III, adapun dalam bab ini merupakan hasil kegiatan peneliti yang 

dilakukan di BRI Cabang Ponorogo yang jelas, tentang gambaran umum 

lokasi penelitian serta profilnya, peraturan direksi tentang larangan menikah 

bagi sesama karyawan BRI cabang ponorogo, larangan perkawinan menurut 

aturan direksi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama ditinjau dari 

undang-undang nomor 1 tahun 1974, respon karyawan BRI tentang larangan 

menikah bagi sesama karyawan karena adanya aturan direksi yang dituangkan 

dalam perjanjian kerjasama. 

Bab IV, Memberikan analisis dari hasil penelitian lapangan yang 

meliputi, analisa terhadap aturan direksi yang di tuangkan dalam perjanjian 

kerjasama BRI cabang ponorogo tentang larangan menikah bagi sesama 

karyawan BRI, analisa tentang larangan menikah bagi sesama karyawan BRI 

cabang ponorogo menurut aturan direksi yang dituangkan dalam perjanjian 

kerjasama dan dikaitkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

   Bab V, adalah Bab terakhir ditutup dengan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya 

penelitian oleh peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 

 

A. PENGERTIAN TENTANG PERKAWINAN 

1. Pengertian Perkawinan  

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan al-

nikah yang bermakna  al-wathi‟ dan  al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang 

juga disebut dengan al-dammu wa al-jam‟u, atau „ibarat „an al-wath wa 

al-„ aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad
16

 

Masalah perkawinan dalam al-Qur’an ditegaskan tidak hanya 

dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama 

melainkan diterangkan secara tafsili/terperinci. Pokok-pokok hukum 

perkawinan dalam al Qur’an diterangkan lebih dari 8 surat, adapun inti 

hukum perkawinan dicantumkan dalam al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 

221-237 mengenai perkawinan, perceraian dan hubungan kerabat karena 

susuan. 

Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam al-

Qur’an disebutkan dalam surat An Nuur ayat 32 yang artinya : ” Dan 

kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang 

yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan”…. 

Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas dengan 

bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku 

                                                 
16

Wahbah al-Zuhaily,  Al-Figh al-Islami wa adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 

1989), 29   
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berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti 

bukan termasuk golonganku’. (HR.Bukhori-Muslim). 

Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah perkawinan. 

Bermacam-macam pendapat dikemukakan oleh ahli di bidang hukum 

perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah 

memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu 

pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan 

keinginan setiap pihak perumus mengenai banyak jumlah unsur-unsur 

yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu 

disatu pihak, sedang di pihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu 

dalam perumusan pengertian perkawinan itu. 

Tata tertib dan kaidah-kaidah ini pula yang telah dirumuskan 

dalam suatu Undang-undang yang disebut Undang-undang Pokok 

Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang didalam Pasal 1 memberikan pengertian perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara  seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
17

 

Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan terdapat 

dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:  

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, 
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agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual. 

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya Itu. disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari  

yang bersangkutan mengijinkan, suami dapat beristeri lebih dari 

seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih 

dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh orang-orang 

yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau isteri 

itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan 

agar dapat mewujudkan tujuan  perkawinan secara baik tanpa berakhir 

pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk 

itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami atau isteri yang 

masih dibawah umur. 

e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut 

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-

alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. 
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f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam 

pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu 

dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama. 

2.  Syarat sah dan Rukun Perkawinan  

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi 

rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari 

perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak 

mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat 

perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak 

termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu 

tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. 

Terkait dengan sahnya suatu Perkawinan, Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: 

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- 

masing agamanya dan kepercayaannya itu.  

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.   

Pernyataan seperti tersebut dipasal juga dijelaskan kembali pada 

bagian penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yaitu “dengan 

perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang 

Dasar 1945”. Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau 
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tidaknya perkawinan itu tergantung dari pada ketentuan agama dan 

kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan 

melaksanakan perkawinan tersebut. 

Selain dalam pasal 2 dijelaskan tentang pernikahan yang sah 

apabila dilaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing, dalam 

Undang-undang perkawinan juga dijelaskan tentang pencegahan 

perkawinan dan Tata cara pencegahan perkawinan dikemukakan sebagai 

berikut : 

1) Orang yang berwenang untuk melakukan pencegahan itu harus 

mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke pengadilan di 

wilayah hukum tempat akan dilangsungkannya perkawinan (Pasal 17 

Nomor 1 Tahub 1974). 

2)   Orang tersebut harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. 

Pegawai pencatat nikah inilah yang akan memberitahukan adanya 

permohonan pencegahan perkawinan tersebut. 

3)  Apabila hakim telah menerima permohonan itu, maka dalam waktu yang 

tidak terlalu lama pengadilan memutuskan permohonan percegahan 

tersebut. Putusan itu berisi menolak atau menerima permohonan 

pencegahan tersebut. 

4)  Dengan adanya putusan ini, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat 

melangsungkan perkawinan tersebut.
18

 

Larangan menikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

pasal 8 yaitu:  

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a. Berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.  
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 Sudikno mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),( Jakarta: Sinar 

Grafika,2002) 



23 

 

 

 

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya.  

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak 

tiri.  

d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan. 

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.  

f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain 

yang berlaku dilarang kawin.
19

   

 

B. Pengertian Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan 

pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun 

untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak.
20

 

Perjanjian kerja ini dibuat atas dasar: 

a. kemauan bebas kedua belah pihak; 

b. kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak; 

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 

d.pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Perjanjian kerja dibuat dalam bentuk: 
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a.Waktu tertentu, bagi hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu 

berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian ini 

dibuat secara tertulis dan tidak dapat mensyaratkan adanya masa 

percobaan kerja. Perjanjian ini dibuat atas kemauan kedua belah pihak. 

b.Waktu tidak tertentu, bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh 

jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. 

Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja selama-lamanya 3 bulan. 

Selama masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah 

pekerjanya dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh menteri.  

Perjanjian kerja yang sedang berlaku dapat diubah atau ditarik 

kembali asal ada persetujuan dari kedua belah pihak. Perubahan perjanjian 

kerja bukanlah membuat perjanjian kerja yang baru, melainkan isi dari 

perjanjian kerja diadakan perubahan. Jika suatu perjanjian mengandung 

unsur-unsur dari beberapa perjanjian, perjanjian itu disebut perjanjian 

campuran. Jika ada perjanjian campuran, dimana dalam perjanjian itu 

mengandung beberapa unsur perjanjian yang salah satu unsurnya adalah 

perjanjian kerja, maka menurut pasal 1601 c ayat(1) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata ditentukan: 

Jika suatu perjanjian memiliki unsur perjanjian kerja dan unsur 

perjanjian macam lain, maka yang berlaku adalah baik ketentuan 

mengenai perjanjian kerja, maupun ketentuan mengenai perjanjian macam 

lainnya itu yang unsurnya terkandung di dalamnya; jika ada pertentangan 
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di antara ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang berlaku ketentuan 

mengenai perjanjian-kerja. 

Dengan terjadinya perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan 

kerja antara pekerja dengan pengusaha yang berisi hak-hak dan kewajiban-

kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu 

merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, demikian juga sebaliknya 

kewajiban pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya. 

Walaupun ada berbagai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, 

biasanya setiap perusahaan mempunyai peraturan sendiri terhadap tenaga 

kerjanya mengenai syarat-syarat kerja yang ditetapkan oleh pengusaha 

tersebut. 

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, jika perusahaan 

mengadakan peraturan perusahaan, tenaga kerja di perusahaan tersebut 

harus menyetujui secara tertulis pada waktu membuat perjanjian kerja baik 

secara lisan maupun secara tertulis. Oleh karena itu peraturan perusahaan 

lainnya dipandang sebagai tambahan atau pelengkap dari pada perjanjian 

kerja. 

Dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perusahaan adalah 

untuk mengusahakan agar pekerja mengetahui dengan pasti apa yang 

menjadi haknya, sehingga tercipta dan terpelihara keserasiaan yang lebih 

menjamin keseimbangan antara kesejahteraan tenaga kerja dan 
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peningkatan produksi.
21

 Peraturan perusahaan selain dimaksud untuk 

memberikan kepastian bagi tenaga kerja atas hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya, juga untuk mempermudah dan mendorong pembuatan 

perjanjian kerja. Menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003, peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari 

pengusaha yang bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

peraturan perusahaan adalah norma yang dibuat secara sepihak oleh 

perusahaan. 

Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk 

melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-

ciri khusus mengenai perburuhan, pada prinsipnya perjanjian kerja juga 

merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang 

sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum. 

Perjanjian kerja merupakan dwang contract (perjanjian yang 

memaksa) contohnya adalah kontrak sewa guna usaha, dikarenakan para 

pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian 

sebagaimana layaknya dalam hukum perikatan dikenal dengan kebebasan 

berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, dengan adanya perjanjian kerja, para pihak yang 

mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut 
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hubungan kerja, dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan 

perjanjian kerja berlaku hukum perburuhan. 

Dalam surat perjanjian kerja tercantum hal-hal sebagai berikut: 

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. 

2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh. 

3. Jabatan atau jenis pekerjaan. 

4. Tempat pekerjaan. 

5. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 

6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh. 

7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 

8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 

9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak dapat dibuat suatu 

kesepakatan lain antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang kemudian 

dapat dituangkan dalam perjanjian kerja tersebut. Asas kebebasan 

berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana tidak bertentangan dengan 

kaidah heteronom dalam hukum perburuhan, dengan kata lain tidak 

bertentangan dengan peraturan perundangan dalam bidang perburuhan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu 

perjanjian kerja yang ditentukan dalam peraturan perundangan (kaidah 

heteronom) antara lain:
22
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1. Adanya pekerjaan, yaitu prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh 

pihak penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain 

(bersifat individual). 

2. Adanya unsur di bawah perintah, dimana dengan adanya hubungan kerja 

yang terbentuk, tercipta pula hubungan subordinasi antara pihak 

pemberi kerja dengan pihak penerima kerja. 

3. Adanya upah tertentu, yaitu merupakan imbalan dari pekerjaan yang 

dilakukan oleh pihak penerima kerja yang dapat berbentuk uang atau 

bukan uang (innatura). 

4. Adanya waktu, yaitu adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan 

dimaksud atau lamanya pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan 

oleh pemberi kerja. 

Selain dari keharusan adanya unsur-unsur di atas, dimungkinkan 

untuk dilakukannya perjanjian lain berdasarkan kesepakatan dari kedua 

belah pihak mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu selama tidak 

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

C. Kontrak Baku (Perjanjian Standar) 

Perjanjian standar tumbuh bekembang karena keadaan sosial dan 

ekonomi ketika perusahaan besar semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan 

pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk 

kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk 
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diajukan kepada pihak lawan.
23

 Dalam perjanjian standar biasanya pihak lawan 

mempunyai posisi tawar yang lemah, baik karena posisi sosial ekonominya, 

maupun karena ketidaktahuannya mengenai perbuatan hukum yang akan 

diperbuatnya serta akibat hukumnya. Banyak ahli hukum menilai perjanjian 

standar sebagai perjanjian yang tidak sah, cacat, dan bertentangan dengan asas 

kebebasan berkontrak, namun demikian perjanjian standar sangat dibutuhkan 

dalam dunia perburuhan karena para pengusaha akan memperoleh efisisensi 

dalam pengeluaran biaya dan waktu selain itu perjanjian standar berlaku di 

masyarakat sebagai suatu kebiasaan.
24

 

Pengaturan tentang perjanjian diatur terutama di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, tepatnya dalam Buku III, di samping mengatur 

mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang 

timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat aturan umum yang 

berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk 

perjanjian tertentu saja yang namanya sudah diberikan undang-undang 

misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, 

pemborongan, pemberian kuasa dan perburuhan. 

Selain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, masih ada sumber hukum 

perjanjian lainnya di dalam berbagai produk hukum. Suatu asas hukum penting 

berkaitan dengan berlakunya perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak 

Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah 

                                                 
23

 Hasanudin Rahman,  Legal Drafting, (Bandung, Citra Aditya Bakti,2000), 134. 
24

 Abdul kadir Muhammad,  Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, 

(Bandung, Citra Aditya Bakti,1992), 2. 
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ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas 

menentukan sendiri isi perjanjian. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak 

karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang, ketertibanumum, dan kesusilaan. 

Aspek-aspek kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) yang 

seharusnya ada dalam perjanjian: 

1. Mengenai terjadinya perjanjian. 

Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata perjanijan hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan 

kehendak antara para pihak 

2. Mengenai akibat perjanjian. 

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak 

itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara 

sah diantara para pihak, berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak 

yang melakukan perjanjian tersebut. 

3. Mengenai isi perjanjian 

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan. Dengan kata 

lain selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, 

kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu 

diperbolehkan. 
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 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan empat 

syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal 

tertentu dan sebab yang diperbolehkan. 

1. Kesepakatan 

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas 

atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak 

yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila 

perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan. 

2. Kecakapan 

Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat perjanjian haruslah 

orang- orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada 

dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. 

Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu 

anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan, dan 

orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang 

menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun.Meskipun belum berumur 18 

(delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin 

dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian. 

3. Hal tertentu 

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, 

setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini 

penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak 
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dan mencegah timbulnya perjanjian fiktif. Misalnya jual beli sebuah 

mobil, harus jelas merk, tahun pembuatan, warna, nomor mesin, dan 

sebagainya. Semakin jelas gambaran tentang obyek maka akan semakin 

baik. 

4. Sebab yang dibolehkan 

Maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-

undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. 

Misalnya jual beli anak adalah tidak sah karena bertentangan dengan 

norma-norma tersebut. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan kebebasan 

berkontrak kepada pihak-pihak membuat perjanjian secara tertulis 

maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat, selama 

memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian tidak harus dibuat 

secara tertulis.
25

 Syarat sah perjanjian standar sama dengan perjanjian 

pada umumnya sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata atau dalam bidang perburuhan, perjanjian perburuhan dalam 

bentuk standar adalah sah selama syarat formil dan materiil terpenuhi 

sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 
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 http://www.asiamaya.com/Konsultasi hukum/ist hukum/kontrak, diakses 05 Mei 2014. 
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D. Hubungan Kerja 

Dilihat dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara, pada dasarnya 

terdapat dua macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Anglo Saxon 

(Common Law System) dan Eropa Continental (Civil Law System). Dalam 

Common Law System, sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan 

yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati 

para pihak. Sedangkan dalam Civil Law System, peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sumber hukum yang 

utama. 

Di bidang hukum perburuhan terdapat dua macam sumber hukum yaitu 

kaedah hukum otonom dan kaedah hukum heteronom. Kaedah hukum otonom 

adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para pihak yang 

terikat dalam suatu hubungan kerja yaitu antara buruh atau serikat buruh 

dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Misalnya perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (collective labor 

agreement). Kaidah hukum heteronom adalah ketentuan-ketentuan hukum yang 

ditetapkan oleh pihak ketiga di luar para pihak yang terikat dalam suatu 

hubungan kerja. Misalnya semua peraturan perundang-undangan di bidang 

perburuhan yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah, yang antara lain 

adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 beserta peraturan 

pelaksanaannya. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Civil Law, 

menempatkan kaidah heteronom (peraturan perundang-undangan) menjadi 
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sumber hukum perburuhan yang utama. Oleh sebab itu syarat-syarat kerja dan 

kondisi kerja tercantum secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh pemerintah (From the Cradle to the Grave).
26

 Perjanjian 

kerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja antara 

perusahaan dengan pekerja/buruh karena memuat segala konsekuensi yang 

menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal 

tersebut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan 

pelaksanaannya telah mengatur tentang rambu-rambu hukum yang harus 

dipahami dan dipatuhi semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja yang 

meliputi tiga jenis perjanjian kerja yaitu PKWT(Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu), PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu), dan outsourcing 

(borongan pekerjaan). 

Dalam suatu hubungan perdata berlaku asas pacta sunt servanda yang 

artinya perjanjian yang telah dibuat berlaku layaknya undang-undang bagi para 

pihak yang membuatnya. Namun tidak berarti perjanjian kerja dapat mengatur 

apa saja yang diinginkan perusahaan. Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perjanjian kerja 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja 

bersama, dan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menerangkan 

yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dalam pasal 54 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 
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apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama, maka isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh 

lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di 

perusahaan yang bersangkutan. Dengan merujuk pada logika peraturan 

perundang-undangan, kedudukan undang-undang lebih tinggi dibandingkan 

peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. 

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan 

seorang majikan si mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian 

kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu 

pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha 

mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah. Hubungan kerja juga 

bisa diartikan sebagai hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya 

perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan 

dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan 

majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan 

membayar upah. 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 50 menyebutkan bahwa 

hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 

pekerja/buruh. Hubungan kerja meliputi perjanjian kerja waktu tertentu, 

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, dan perjanjian pemborongan 

pekerjaan (outsorching). Pengakhiran hubungan kerja yang disebut dengan 

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terdiri dari tiga macam yaitu pemutusan 
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hubungan kerja demihukum, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh, 

dan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. 

Pemutusan hubungan kerja demi hukum berarti hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha berakhir dengan sendirinya. Pekerja/buruh 

dan pengusaha hanya bersikap pasif. Pemutusan hubungan kerja demi hukum 

terjadi apabila jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu telah 

berakhir, baik karena tidak diperpanjang masa berlakunya, setelah 

diperpanjang masa berlakunya, atau setelah diadakan pembaruan. Pemutusan 

hubungan kerja demi hukum juga terjadi apabila pekerja/buruh meninggal 

dunia. Pemutusan hubungan kerja demi hukum tidak terjadi karena alasan di 

luar kedua alasan tersebut di atas. 

Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat 

sebagai berikut: 

1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang 

milik perusahaan. 

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 

perusahaan. 

3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai 

dan/ataumengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di 

lingkungan kerja. 

4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. 
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5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja 

atau pengusaha di lingkungan kerja;membujuk teman sekerja atau 

pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan 

bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan. 

7. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha 

dalam keadaan bahaya di tempat kerja. 

8. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.  

9. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 

pidana penjara lima tahun atau lebih. 

 

E. Azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis 

   Seringkali bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-

lembaga yang bersifat kusus atau independen tersebut tidak dapat 

dikategorikan sebagai peraturan umum yang tunduk kepada prinsip hirarki 

hukum berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lazim. 

Produk hukum pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat tertentu yang secara 

protokoler sederajat tidak dapat dikatakan selalu mengikuti tingkatan pejabat 

yang menetapkannya. Misalnya Gubernur Bank Indonesia memeng secara 

protokoler sederajat dengan Menteri. Akan tetapi, produk yang ditetapkannya 
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sama seperti peraturan pemerintah, yaitu menjalankan Undang-undang. Karena 

itu kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga 

kusus itu lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat kusus (lex 

sepecialis). Semua peraturan yang ditetapkan oleh lembaga kusus dan 

independen itu dapat diberlakukan sebagai bentuk peraturan kusus yang tunduk 

pada prinsib lex sepecialis derogate legi generali. Termasuk kategori ini 

misalnya, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, 

peraturan Bank Indonesia, peraturan KPU, peraturan KPI, peraturan Komnas 

HAM, peraturan PPATK, dan sebagainya.
27

 

   Untuk itu, beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh lembaga Negara lain selain DPR dan Presiden sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 diatas, dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa jenis peraturan perundang-undangan: 

1. Peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat hanya internal saja 

mengikat organisasi diantaranya peraturan tata tertib lembaga, peraturan 

mengenai susunan organisasi dan yang sejenis. 

2. Peraturan lembaga yang sebenarnya mengikat internal, namun dalam 

pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subyek-subyek lain diluar 

organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan perbuatan hokum 

tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, diantaranya peraturan 

Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung, terutama untuk 

berbagai peraturan mengenai pedoman beracara. 
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 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,(Jakarta, 2005,  Edisi 

Revisi, Konstitusi Perss)355-356. 
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BAB III  

ATURAN DIREKSI TENTANG LARANGAN MENIKAH BAGI SESAMA 

KARYAWAN BRI CABANG PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor BRI cabang Kabupaten Ponorogo 

yang beralamatkan di Jalan Soekarno - hatta No.28, Ponorogo – 6341, 

pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan, ingin 

mengetahui tentang peraturan larangan menikah bagi sesama karyawan di 

BRI, dan sekaligus untuk mengetahui tentang pelaksanaannya di BRI dan 

dampak yang ditimbulkan akibat adanya peraturan tersebut.
28

 

1. Profil BRI Cabang Kabupaten Ponorogo  

a) Sejarah BRI Cabang Ponorogo  

Bank Rakyat Indonesia atau bisaa disingkat BRI adalah salah 

satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat 

Indonesia didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa 

Tengah. Tanggal tersebut dijadikan hari jadi Bank Rakyat Indonesia. 

Bank Rakyat Indonesia didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmadja. 

1. Sejarah BRI 

Semula, bank ini bernama Hulpen Spaarbank der Inlandsche 

Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 

Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Setelah masa 

kemerdekaan, bank ini menjadi bank pertama milik pemerintah. Hal 

                                                 
28

 Dokumen BRI Cabang Ponorogo. 
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itu dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

1946 Pasal 1 yang menerangkan bahwa bank yang didirikan oleh 

Raden Aria Wirjaatmadja ini menjadi bank milik pemerintah. 

Tahun 1948, terjadi perang kemerdekaan yang mengakibatkan 

kegiatan Bank Rakyat Indonesia  terhenti dan mulai aktif kembali 

beroperasi setelah Perjanjian Renville pada 1949. Beroperasinya 

kembali bank ini diikuti dengan perubahan nama menjadi Bank 

Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui Perpu Nomor 41 

Tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang 

merupkan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan 

 Nederlandsche Maatschappij (NHM). 

Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 

Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan 

nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah 

berjalan selama satu bulan, keluarlah Penpres Nomor 17 Tahun 1965 

mengenai pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara 

Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan 

Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) disatukan dengan nama 

Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural. 

NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit bidang Ekspor 

Impor (Exim). Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 

mengenai Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-undang 

Nomor 13 tahun 1968 mengenai Undang-undang Bank Sentral, fungsi 
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Bank Indonesia kembali menjadi Bank Sentral dan Bank Negara 

Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-

masing menjadi dua bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank 

Ekspor Impor Indonesia. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968, 

menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia 

sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-

undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 1992, status Bank Rakyat Indonesia berubah 

menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Meskipun mengalami 

perubahan status, kepemilikan masih tetap 100 persen berada di 

tangan Pemerintah. 

2. Bidang Usaha BRI 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) tetap konsisten pada 

pelayanan masyarakat kecil. Bentuk pelayanan tersebut, antara lain 

memberikan fasilitas kredit pada golongan pengusaha kecil. Hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya Kredit Usaha Kecil (KUK) dari 

tahun ke tahun. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan Indonesia, Bank 

Rakyat Indonesia pun berkembang semakin pesat. Bank Rakyat 

Indonesia pun telah tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Selain 

tersebar di seluruh pelosok Indonesia, Bank Rakyat Indonesia pun 
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memiliki perwakilan di luar negeri, seperti Kantor Perwakilan 

Hongkong.  

3. Visi dan Misi BRI 

Inilah visi dan misi yang ingin dicapai oleh BRI. 

Visi: Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu 

mengutamakan kepuasan nasabah. 

Misi: 

 Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah 

untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 

 Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan 

kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia 

yang profesional dengan melaksanakan praktik good corporate 

governance. 

 Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

4. Penghargaan yang diterima BRI 

Kiprah Bank Rakyat Indonesia dalam dunia perbankan 

Indonesia telah menghasilkan banyak penghargaan. Berikut ini 

beberapa penghargaan yang telah diterima Bank Rakyat Indonesia. 

 Bisnis Indonesia Award 2009 
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 Best Perfomance Bank 2009 

 Best Bank 2009 dari majalah “Investor” 

 Best Public Company 2008 dari majalah “SWA” 
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STRUKTUR ORGANISASI KANCA BRI PONOROGO 
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B. Kedudukan Peraturan Direksi Tentang Larangan Menikah Bagi Sesama 

Karyawan BRI Cabang Ponorogo Ketika Berhadapan Dengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Urusan jodoh ternyata bisa cukup kompleks bagi orang yang 

bekerja di sebuah perusahaan. Apalagi bagi perusahaan yang menetapkan 

larangan menikah bagi sesama karyawan dengan pertimbangan conflict of 

interest. Jadi boleh menikah, tapi salah satu harus mengundurkan diri dari 

perusahaan. Dan pada sebagian besar kasus yang ada, suami yang tetap 

bertahan di perusahaan, dengan karena posisinya sebagai kepala keluarga. 

Sebagian besar orang berpendapat, keluar dari pekerjaan sama sekali bukan 

ide bagus, apalagi jika hidup di kota besar dengan kondisi perekonomian 

yang mana membutuhkan pengeluaran yang sangat besar. Maka tak heran 

sesama karyawan (laki-laki dengan perempuan yang belum menikah) tentu 

saja nampak saling menahan diri. Tak ada gunanya melakukan pendekatan 

serius jika salah satunya tak siap untuk keluar dari sebuah perusahaan, dan 

adanya peraturan seperti ini sangat baik bagi sebuah perusahaan, karena 

adanya hubungan didalam sebuah instansi bisa mengganggu kinerja 

perusahaan. 

Di sisi lain, berkerja di perusahaan jelas menyita sebagian besar 

waktu hidup karyawan. Apalagi kalau tempat tinggalnya jauh dari kantor. 

Sebut saja pergi dari rumah setelah subuh dan pulang kembali pukul 8 atau 9 

malam. Hampir tak ada waktu bersosialisasi selain akhir pekan, itu juga kalau 
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tidak lembur. Maka dalam situasi seperti itu, bagaimana seorang pria bisa 

mengenal calon istrinya, dan demikian sebaliknya. Di kantor, saat sebagian 

besar waktu dihabiskan, sesama karyawan bisa lebih mengenal satu sama 

lain, tapi ini tak mungkin, mengingat peraturan di paragraf pertama tadi. 

Maka tak heran di berbagai perusahaan kita menemukan banyak karyawan 

yang baru menikah pada usia 30-an. Selain karena mengejar karir, tentu 

urusan jodoh yang tak kunjung ketemu juga menjadi sebab.   

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya di BRI ada peraturan direksi 

yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yaitu peraturan tentang larangan 

menikah bagi sesama karyawan BRI, yang tepatnya berada pada pasal 38 ayat 

S yang bunyinya sebagai berikut: larangan bagi pekerja dan perusahaan 

mempunyai ikatan perkawinan sesama pekerja. Kita ketahui disamping ada 

sebuah peraturan tentunya ada sebuah sanksi, yang mana apabila 

melanggarnya maka mereka harus siap dengan konsekuennya, dan 

konsekuensi dari aturan tersebut adalah salah satu dari karyawan harus 

meninggalkan BRI. Karena ada sanksi yang terdapat pada NO. 

KEP.S.59.DIR.SDM/09/2003: Tentang Perkawinan Sesama Pekerja BRI. 

Yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 yaitu larangan perkawinan dengan sesama 

pekerja, setiap pekerja dengan status pekerja tetap, pekerja masa percobaan/ 

pekerja kontrak dilarang untuk melaksanakan perkawinan dengan sesama 

pekerja. Dan dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang Pekerja yang 

akan melaksanakan perkawinan dengan sesama pekerja. Ayat 1: bagi pekerja 

yang melaksanakan perkawinan dengan salah satu pekerja, maka salah satu 
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pekerja harus mengajukan permohonan PHK atas permintaan sendiri sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 2: apabila dalam jangka waktu 14 hari 

kerja setelah perkawinan, dari salah satu pekerja tidak mengajukan 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka perusahaan: 

A. hanya mempekerjakan satu pekerja dengan kinerja terbaik. B. berhak 

menentukan pekerja yang akan di PHK sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.
29

   

C. Larangan Perkawinan Menurut Aturan Direksi Yang Dituangkan 

Dalam perjanjian Kerjasama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974.  

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 

1974 mempunyai aturan tentang larangan menikah sesuai yang tertera pada 

pasal 8 yaitu: perkawinan dilarang antara 2 orang yang: a. berhubungan darah 

dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah 

dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang 

dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman 

susuan e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan 

dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku 

dilarang kawin.  

                                                 
29

 NO. KEP.S.59 DIR.SDM/09/2003 
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Sedangkan peraturan direksi BRI tentang larangan menikah itu 

ditujukan kepada karyawannya, jadi karyawan tidak boleh melakukan 

pernikahan dengan sesama karyawan, karena dikhawatirkan adanya conflict 

of interest (perselisihan kepentingan) yang mana peraturan direksi tersebut 

dituangkan dalam peraturan yang dimuat dalam perjanjian kerja sama, 

pelaksanaan peraturan ini sudah dimengerti oleh semua karyawan jadi apabila 

ada karyawan yang menikah dengan sesama karyawan BRI maka salah 

satunya harus mengundurkan diri. 

Sebagaimana halnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Kabul 

Hidayat Akbar selaku Pimpinan Cabang BRI Kabupaten Ponorogo, beliau 

juga menjelaskan bahwa:  

“Bagi karyawan yang menikah dengan sesama karyawan BRI itu 

merupakan sebuah larangan karena dihawatirkan adanya conflict 

of  interest ( perselisihan kepentingan ) yang mana pihak bank 

takut kalau ada perselisihan atau conflict di dalam rumah tangga 

akan dibawa-bawa ke kantor”. 
  

  Jadi pihak bank tidak mau ambil resiko, maka dibuatlah peraturan 

seperti itu yang mana tertuang dalam perjanjian kerja sama yang tepatnya 

berada pada pasal 38 ayat S yang bunyinya: larangan bagi pekerja dan 

perusahaan mempunyai ikatan perkawinan sesama pekerja. Dan kalau 

menikah sesama karyawan profesionalisme akan hilang, Bapak Kabul 

Hidayat Akbar memberikan tanggapannya yaitu sebagai berikut: 

“Memang kalau sesama karyawan menikah belum tentu 

profesionalisme kerja akan hilang, akan tetapi BRI mempunyai 

alasan tersendiri mengapa mengeluarkan peraturan yang mana 

tidak memperbolehkan antara sesama karyawan BRI melakukan 

pernikahan, akan tetapi bagi saya, kalau hal itu terjadi 
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profesionalisme kerja akan hilang dan BRI tidak mau mengambil 

resiko” 

 

 

 Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya perjanjian tersebut, 

dan apa sanksi apabila ada sesama karyawan BRI melakukan pernikahan, 

Bapak Kabul Hidayat Akbar memberikan tanggapannya sebagai berikut: 

“Jadi yang menjadi latar belakang dikeluarkannya aturan tersebut 

adalah adanya perjanjian kerja bersama BRI, dan sanksi bagi 

karyawan yang melanggarnya adalah terletak pada NO. 

KEP.S.59 DIR.SDM/09/2003: TENTANG PERKAWINAN 

SESAMA PEKERJA BRI. Yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 

yaitu: larangan perkawinan dengan sesama pekerja, setiap 

pekerja dengan status pekerja tetap, pekerja masa percobaan/ 

pekerja kontrak dilarang untuk melaksanakan perkawinan 

dengan sesama pekerja. Dan dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 1 

dan 2 tentang Pekerja yang akan melaksanakan perkawinan 

dengan sesama pekerja. Ayat 1: bagi pekerja yang melaksanakan 

perkawinan dengan salah satu pekerja, maka salah satu pekerja 

harus mengajukan permohonan PHK atas permintaan sendiri 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 2: apabila dalam 

jangka waktu 14 hari kerja setelah setelah perkawinan, dari salah 

satu pekerja tidak mengajukan permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka perusahaan: A. hanya 

mempekerjakan satu pekerja dengan kinerja terbaik. B. berhak 

menentukan pekerja yang akan di PHK sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku”.30
 

 

 

Sebagaimana halnya yang telah dikatakan oleh Ibu Sandra Sri 

Narulita yang bertugas sebagai SDM dan Sekretariat beliau mengatakan : 

“Kalau ada karyawan BRI menikah dengan sesama karyawan 

maka mereka harus rela dengan konsekuensi yang ada yaitu: 

salah satunya mengundurkan diri. Dan selama ini pelaksanaan 

peraturan tersebut dapat dimengerti dengan baik oleh karyawan, 

hampir setiap tahun kasus seperti ini terjadi, ya mau bagaimana 

lagi, yang namanya bekerja dalam satu intansi, ya tidak 

memungkinkan adanya cinta lokasi jadi maklum saja, dan mereka 

                                                 
30

 Hasil Wawancara No. 02/1-W/F-2/24-VI/2014 Dengan Bapak Kabul Hidayat Akbar  

(Pimpinan Cabang BRI Ponorogo).   
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( karyawan ) bekerja dari pagi sampai sore, otomatis mereka 

hanya bertemu dengan sesama pegawai saja, tetapi mereka yang 

sudah memutuskan untuk menikah dengan sesama rekan 

karyawannya, mereka harus siap dengan resiko yang ada. 

 

 

  Jika dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 8, pasal 14 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 sudah jelas, karena  

yang boleh melakukan pencegahan dalam perkawinan adalah para keluarga 

dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali 

pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dan juga pegawai pencatat nikah. Ibu Sandra Sri Narulita 

yang bertugas sebagai SDM dan Sekretariat beliau berpendapat: 

“Memang peraturan yang ada dalam undang-undang perkawinan 

seperti itu, dan kalau tidak salah undang-undang perkawinan itu 

berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi jika 

pelaksanaannya dihubungkan dengan peraturan yang ada di BRI 

maka jelas menyimpang, akan tetapi BRI lebih mengedepankan 

profesionalisme kerja, karena BRI menghawatirkan kalau sesama 

karyawan menikah dan mereka mempunyai masalah rumah 

tangga akan terbawa dalam kantor, jadinya mereka tidak fokus 

kerja dan semuanya akan berantakan, padahal nasabah BRI 

sendirikan banyak ,karyawan yang bisaa saja kuwalahan 

menangani nasabah yang keluar masuk atau datang silih berganti 

ke BRI, belum juga kalau ada karyawan yang mempunyai 

masalah dengan sesama karyawan mau jadi apa BRI 

ini?...masalahnya lagi kalau permasalahan itu dibawa- bawa ke 

kantor, jika ada nasabah yang melihat adanya sebuah konflik 

antar sesama karyawan, itu juga akan mempengaruhi nasabah 

untuk menjadi nasabah tetap di BRI.
31
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Peraturan ini sebenarnya menimbulkan respon negative dan positif 

dikalangan karyawan BRI seperti yang dikatakan oleh Adin Darmawan 

selaku Petugas Layanan/G4 beliau berpendapat:  

“Tentang peraturan yang ada di BRI ini saya sangat setuju karena 

peraturan tersebut juga menyangkut kebaikan semua, baik bagi 

karyawan maupun instansi sendiri, karena profesionalisme dalam 

kerja itu sangat dibutuhkan dan pihak bank mengeluarkan aturan 

ini pasti sebelumnya juga sudah memikirkannya matang-matang, 

saya sebagai karyawan juga mendukung aturan tersebut. Dan 

selama ini meskipun ada temen saya( karyawan BRI ) yang 

menikah dengan  sesama karyawan, mereka sudah tau 

konsekuwensinya yaitu salah satu harus keluar. Kalau 

dihubungkan dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang 

perkawinan, memang peraturan BRI ini berbeda dengan 

ketentuan yang ada dalam Undang-undang perkawinan, tetapi 

mau bagaimana lagi itu sudah keputusan dari direksi jadi kalau 

bagi saya, kita masuk disebuah instansi maka kita harus rela 

dengan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Kalau 

dilihat dari respon karyawan dengan adanya peraturan tersebut 

selama ini menurut saya baik-baik saja.
32

 

 

 

  Di sini bisa kita lihat antara peraturan yang ada di BRI dan 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sangat berbeda, 

seharusnya Undang-undang perkawinan itu lebih diutamakan karena 

pemberlakuannya mencakup semua warga negara Indonesia, dalam pasal 2 

juga sudah cukup jelas. Dan dampak yang ditimbulkan akibat aturan direksi 

ini bagi karyawan tidak selalu positif akan tetapi juga ada yang berdampak 

negatif, seperti argumen yang dikatakan oleh Vina Erica selaku Satpam BRI 

yaitu: 

“Sebenarnya dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya 

peraturan direksi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama 
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Hasil Wawancara No. 03/3-W/F-3/24-VI/2014 Dengan Adin Darmawan (Petugas 

Layanan Cabang BRI Ponorogo). 
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di BRI tidak selalu positif bagi karyawan BRI, sebenarnya ada 

yang menyayangkan dengan pembatasan aturan tersebut yaitu 

adanya larangan menikah bagi sesama karyawan BRI, kalau 

alasannya hanya untuk menghindari conflict of interest 

(perselisihan kepentingan) dan juga untuk profesionalisme kerja, 

menurut pendapat saya  kurang tepat, karena belum tentu 

profesionalisme itu bisa hilang karena adanya hubungan 

pernikahan dalam sebuah instansi, dan sepengetahuan saya para 

pegawai kerja dari pukul 07.30-16.00, dari Senin sampai Jumat. 

Otomatis waktunya banyak habis di kantor. Secara statistik, 

peluang seorang pegawai bertemu jodohnya di lingkungan kantor 

akan lebih besar dari pada di luar kantor. Jadi wajar saja bila 

sesama  karyawan BRI ada yang mempunyai hubungan kusus. 
33
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

A. Analisa Terhadap Kedudukan Aturan Direksi BRI Cabang Ponorogo 

Tentang Larangan Menikah Bagi Sesama Karyawan BRI Ketika 

Berhadapan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Seperti kita ketahui Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara 

pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu 

tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, 

hak, dan kewajiban para pihak.
34

 

Perjanjian kerja ini dibuat atas dasar: 

a. kemauan bebas kedua belah pihak. 

b. kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak. 

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum,kesusilaan dan  ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Perjanjian kerja dibuat dalam bentuk: 

a. Waktu tertentu, bagi hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu 

berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian ini 

dibuat secara tertulis dan tidak dapat mensyaratkan adanya masa 

percobaan kerja. Perjanjian ini dibuat atas kemauan kedua belah pihak. 

b. Waktu tidak tertentu, bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh 

jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan 
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tertentu.Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja selama-lamanya 3 

bulan. Selama masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah 

pekerjanya dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh menteri.  

Perjanjian kerja yang sedang berlaku dapat diubah atau ditarik 

kembali asal ada persetujuan dari kedua belah pihak. Perubahan perjanjian 

kerja bukanlah membuat perjanjian kerja yang baru, melainkan isi dari 

perjanjian kerja diadakan perubahan. Jika suatu perjanjian mengandung 

unsur-unsur dari beberapa perjanjian, perjanjian itu disebut perjanjian 

campuran. Jika ada perjanjian campuran, dimana dalam perjanjian itu 

mengandung beberapa unsur perjanjian yang salah satu unsurnya adalah 

perjanjian kerja, maka menurut pasal 1601 c ayat(1) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata ditentukan: 

Jika suatu perjanjian memiliki unsur perjanjian kerja dan unsur 

perjanjian macam lain, maka yang berlaku adalah baik ketentuan mengenai 

perjanjian kerja, maupun ketentuan mengenai perjanjian macam lainnya itu 

yang unsurnya terkandung di dalamnya; jika ada pertentangan di antara 

ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang berlaku ketentuan mengenai 

perjanjian kerja. 

Jika suatu perjanjian memiliki unsur perjanjian kerja dan unsur 

perjanjian macam lain, maka yang berlaku adalah baik ketentuan mengenai 

perjanjian kerja, maupun ketentuan mengenai perjanjian macam lainnya itu 

yang unsurnya terkandung di dalamnya; jika ada pertentangan di antara 
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ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang berlaku ketentuan mengenai 

perjanjian kerja. 

Dengan terjadinya perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja 

antara pekerja dengan pengusaha yang berisi hak-hak dan kewajiban-

kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan 

kewajiban bagi pihak lainnya, demikian juga sebaliknya kewajiban pihak 

yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya. 

Walaupun ada berbagai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, 

biasanya setiap perusahaan mempunyai peraturan sendiri terhadap tenaga 

kerjanya, mengenai syarat-syarat kerja yang ditetapkan oleh pengusaha 

tersebut. 

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dijelaskan, jika perusahaan 

mengadakan peraturan perusahaan, tenaga kerja di perusahaan tersebut harus 

menyetujui secara tertulis pada waktu membuat perjanjian kerja baik secara 

lisan maupun secara tertulis. Oleh karena itu peraturan perusahaan lainnya 

dipandang sebagai tambahan atau pelengkap dari pada perjanjian kerja. 

Dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perusahaan adalah 

untuk mengusahakan agar pekerja mengetahui dengan pasti apa yang menjadi 

haknya, sehingga tercipta dan terpelihara keserasiaan yang lebih menjamin 

keseimbangan antara kesejahteraan tenaga kerja dan peningkatan produksi.
35
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Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk 

melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri 

khusus mengenai perburuhan, pada prinsipnya perjanjian kerja juga 

merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya 

umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum. 

Dalam surat perjanjian kerja tercantum hal-hal sebagai berikut: 

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. 

2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh. 

3. Jabatan atau jenis pekerjaan. 

4. Tempat pekerjaan. 

5. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 

6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh. 

7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 

8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 

9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak dapat dibuat suatu kesepakatan 

lain antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang kemudian dapat dituangkan 

dalam perjanjian kerja tersebut. Asas kebebasan berkontrak tetap dapat 

berlaku sejauh mana tidak bertentangan dengan kaidah heteronom dalam 

hukum perburuhan, dengan kata lain tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangan dalam bidang perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja yang ditentukan 

dalam peraturan perundangan (kaidah heteronom) antara lain:
36

 

Pengaturan tentang perjanjian diatur terutama di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, tepatnya dalam Buku III, di samping mengatur 

mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan 

yang timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan 

hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat aturan umum 

yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya 

untuk perjanjian tertentu saja yang namanya sudah diberikan undang-undang, 

misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, 

pemborongan, pemberian kuasa dan perburuhan. 

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan empat 

syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu 

dan sebab yang diperbolehkan. 

1. Kesepakatan 

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas 

atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-

pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada 

apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau 

kekhilafan. 

2. Kecakapan 
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Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat perjanjian 

haruslah orang- orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek 

hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk 

membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang 

ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan 

di bawah pengawasan, dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah 

mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila 

seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti 

cakap untuk membuat perjanjian. 

3. Hal tertentu 

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus 

jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-

samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian 

kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya perjanjian fiktif. 

Misalnya jual beli sebuah mobil, harus jelas merk, tahun pembuatan, 

warna, nomor mesin, dan sebagainya. Semakin jelas gambaran 

tentang obyek maka akan semakin baik. 

4. Sebab yang dibolehkan 

Maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan 

perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan 
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atau kesusilaan. Misalnya jual beli anak adalah tidak sah karena 

bertentangan dengan norma-norma tersebut. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan kebebasan 

berkontrak kepada pihak-pihak membuat perjanjian secara tertulis maupun 

secara lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat, selama memenuhi syarat-

syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Dengan demikian perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis.
37

  

Pada bidang perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-

undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan 

pada tanggal 2 Januari 1974. 

Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut Hazairin, Undang-undang 

Perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, 

yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia
38

 

 

B. Analisa Tentang Larangan Menikah Bagi Sesama Karyawan BRI 

Cabang Ponorogo Menurut Aturan Direksi Yang Dituangkan Dalam 

Perjanjian Kerjasama Dan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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 http://www.asiamaya.com/Konsultasi hukum/ist_hukum/kontrak.htm, diakses 15 Mei 

2014 
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 Hazairin, Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,( 

Jakarta,Penerbit Tintamas, 1975), 260 

http://www.asiamaya.com/Konsultasi%20hukum/ist_hukum/kontrak.htm
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Setelah kita cermati bahwasannya adanya larangan menikah bagi 

sesama karyawan di BRI cabang Ponorogo, yang mana peraturan tersebut 

menimbulkan pro dan kontra bagi sesama karyawan BRI, seperti yang 

tertuang dalam perjanjian kerja sama yang terletak pada pasal 38 ayat S 

yang berbunyi larangan bagi pekerja dan perusahaan mempunyai ikatan 

perkawinan sesama pekerja. Dan apabila karyawan tersebut melanggar 

maka dikenakan sanksi, yang mana sanksi tersebut ada dalam NO. 

KEP.S.59.DIR.SDM/09/2003: Tentang Perkawinan Sesama Pekerja BRI. 

Yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 yaitu: larangan perkawinan dengan 

sesama pekerja, setiap pekerja dengan status pekerja tetap, pekerja masa 

percobaan/ pekerja kontrak dilarang untuk melaksanakan perkawinan 

dengan sesama pekerja. Dan dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang 

Pekerja yang akan melaksanakan perkawinan dengan sesama pekerja. Ayat 

1: bagi pekerja yang melaksanakan perkawinan dengan salah satu pekerja, 

maka salah satu pekerja harus mengajukan permohonan PHK atas 

permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 2: apabila 

dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah perkawinan, dari salah satu 

pekerja tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

pasal ini maka perusahaan: A. hanya mempekerjakan satu pekerja dengan 

kinerja terbaik. B. berhak menentukan pekerja yang akan di PHK sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.
39

 Dan peraturan tersebut jika dikaitkan 

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jelas 

                                                 
39

 NO. KEP.S.59 DIR.SDM/09/2003 



61 

 

 

 

berbeda, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan yang 

berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari penjelasan itu dapat diambil 

kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung dari pada 

ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang 

yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. 

Setelah kita cermati dari pembahasan pasal 2 ayat 1 sudah jelas 

menggambarkan bahwa seseorang yang mempunyai keyakinan yang sama 

tidak ada halangan baginya untuk melakukan pernikahan. Dan ketentuan 

Undang-undang perkawinan ini sudah jelas, jadi kita sebagai warga Negara 

yang baik harus tunduk pada aturan tersebut. 

Meskipun Seringkali bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan oleh 

lembaga-lembaga yang bersifat kusus atau independen tersebut tidak dapat 

dikategorikan sebagai peraturan umum yang tunduk kepada prinsip hirarki 

hukum berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lazim. 

Produk hukum pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat tertentu yang secara 

protokoler sederajat tidak dapat dikatakan selalu mengikuti tingkatan pejabat 

yang menetapkannya. Misalnya Gubernur Bank Indonesia memeng secara 

protokoler sederajat dengan Menteri. Akan tetapi, produk yang ditetapkannya 

sama seperti peraturan pemerintah, yaitu menjalankan Undang-undang. 

Karena itu kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-

lembaga kusus itu lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat 

kusus (lex sepecialis). sesuai dengan istilah hukum lex sepecialis derogate 
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legi generalis yang artinya: peraturan yang kusus akan melumpuhkan 

peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang kusus yang harus 

dilakukan.
40
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap subyek dan obyek 

penelitian, penyajian dan menganalisa data yang telah diperoleh. Maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Kedudukan aturan Direksi tentang larangan menikah bagi sesama 

karyawan BRI jika dihadapkan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 

1974, maka aturan Direksi yang diutamakan berlakunya karena telah 

termuat dalam perjanjian kerjasama yang terletak pada pasal 38 ayat S. 

apabila ada karyawan yang menikah dengan sesama karyawan maka 

salah satunya harus mengundurkan diri dari BRI, seperti yang terdapat 

dalam NO.KEP.S.59.DIR.SDM/09/2003 pasal 2 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 

dan 2. Sedangkan apabila aturan tersebut di hadapkan dengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, maka aturan direksilah yang harus 

diutamakan.  

2. Larangan perkawinan menurut peraturan BRI ditinjau dari Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila dikaji dari azas hukum lex 

sepecialis derogate legi generalis, maka peraturan yang kusus itu 

mengalahkan peraturan yang umum. 
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