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-iPR A K A IA
Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar kesarjanaan dl Jtakultas Hukum Universitas Airlangga, tlaptlap m&haslswa tingkat terakhir (Sarjana XI) harus oeobuat suatu karya tulisan berbentuk skripsi.
Untuk maksud itulah tuliaan ini kami buat dengan
judul "Beberapa Catatan dan Unjauan Mengenai Hukum Perkanlnan di Indonesia*.
Kami buat suatu judul aengenai hukum perkawinan adalah untuk menyambut lahimya suatu Undang-Undang aenegenai Perkawinan.
Walaupun tulisan ini hanya oenyinggung hal-hal ycog
bid&ngnya sang at sempit, yaltu sesuai dengan judulnya
hanya merupakan beberapa catatan dan tinjauan sepintaa
saja* tetapi kami berharap mudah-mudahan berguna jugase
bagai sumbangan pikiran. Meskipun untuk itu kami meny*dari, bahwa pengetahuan dan kenanpuan kami masih aangat
dangkal.
Perlu kami beritahukan, bahwa bab ke-YI kami tulis
agak panjeng lebar (lebih panjang dari bab-bab y n g la
in). Itu adalah aemang kami sengaja, dengan harapan bah
wa renortase itu sedikit banyak akan berguna sebagai sekelucdt mengenai sejarah dari proses lahimya Undang-Undang Perkawinan yang baru itu, sehingga kelak mungkin a~
kan berguna bagi pihak-pihak yang ingin aengetahui pro
ses kelahiran Undang-Undang itu*
Kepada Alma Mater yang tercinta9 mudah-mudahan lnl
dapat menjadi kenang-kenaogan, bagi mu dan bagiku.
Akhimya, tulisan ini kubuat deni cinta dan bakti
kami kepada Tanah Air, Bagsa dan Kemanuslaan dengan disertai kebesaran nama Allah sebagai penclpta nl
senesta.

Terima kasih.
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-1PBKDAHUIiUAff
Hukum dan masyarakat adalah hal yang tak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain.
Hukum terdiri dari kaidah-kaidah yang secara keseluruhan mengatur semua tingkah laku manusia didalam masya
rakat yang bersangkutan. Sedang masyarakat, terdiri dari
manusia-manusia yang karena adanya rasa ketergantungan dan
saling hubungan, tunduk pada suatu tertib yang ada; untuk
menjaga kelangsungan tertib itu dibutuhkan kaidah-kaidah
yang secara keseluruhan disebut sebagai hukum.
Hukum sendiri adalah gejala sosial, jadi agar ada
hukum maka perlu ada masyarakat orang. Hal ini secara tegas dan lengkap dinyatakan oleh E.Utrecht didalam bukunya
l)i "Pengantar dalam Hukum Indonesia1*. Bahwa adalah tidak
ada kemungklnan untuk memberl definisl yang pasti tentang
hukum. Dikatakan juga hukum adalah gejala soslal. Agar ada hukum perlu ada masyarakat orang. Bilamana tidak ada
masyarakat orang, maka tentu tak ada hukum. Sedang pada
masyarakat sendiripun akan sampai pada suatu kenyataan,
bahwa tiap-tiap masyarakat mempunyai Bifat dan ciri-cirinya masing-masing, yang mana hal ini akan menentukan ben
tuk hukumnya.
Demikian dengan masyarakat Indonesia yang terdiri
darl beimacam-macam suku, agama dan adat, yang satu de
ngan yang lain saling berbeda. Dimana perbedaan agama dan
adat membawa perbedaan pula dalam bidang hukum, misal
yang menyolok dapat kita lihat dalam hukum perkawinan.Dimana terdapat beimacam-macam peraturan atau undang-undang
yang mengatur perkawinan.
Soal perkawinan memang merupakan salah satu masalah
yang tetap hangat, balk didunia umumnya maupun di Indone
sia pada khususnya. Pada segenap laplsan masyarakat,diwilayah masing-masing berbentuk dan berwatak berlainan satu
l). £.UTRECHT
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- 2coma lain*
Hal ini disebabkan antara lain karona padanya maoir^oasing melekat berbagai masalah, yang stfatnya sangat nccarlk. Berhubucg dengan Ini, maka tiap-tiap perkawinan patut dipelajaxl dengan saksama.
Telah banyak pembicaraan dan musyawarah dilangeungkan, banyak peraturan dan undang-undang yang sedang atau
tolah diciptakan dan/atau telah berlaku guna mengupas nasalah perkawinan ini.
Penelaahan dari berbagai sudut, aliran dan lain bc bagainya itu adalah sesuai dengan atau bertentangan satu
oaoa lain.
Hungkin juatru dengan kenyataan itu, maka pemecahan
persoalan tersebut masih jauh pula daripada meauaskan•Hal
ini sudah selayaknya.
Tegasnya Bifat masalah tersebut adalah setaraf dan sejajar dengan arti nilai persoalannya, baik terhadap pe3>
soalannya sendiri (ansich) naupun terhadap berbagai pihak
yang berkepentingan, yaitu suaol/lsteri, keluaiganya, ke
turunan, masyarakat*
Persoalan ini didasarkan pada kenyataan, bahwa tiap
perkawinan itu selalu torousun paling sedikit atas dua
unsur pokok yang bersifat mutlak, dengan perkataan lains
merupakan suatu conditio sine qua non. Unsur pokok itu setiap detik berubah akan sifat dan/atau kegiatannya. Kedua
unsur pokok yang dimaksudkan ialah manusia dan hidup, keduanya lalah tidak tetap.
Salah oatu sifat dan tujuan dari pada hukum lalah melindunsi dan mengatur kepentingan orang dalam perhubungannya dengan masyarakat. Begitu pula didalam hal perkawinan
dimana terdapat hubungan antara lakl-laki (suami) dan nanlta (isteri) dan kemudian anak-anak mereka, yang merupa
kan suatu bentuk mini dari suatu masyarakat yang kemudian
lazim disebut dengan nama keluaraa. Dan keluaiga ini ke
mudian berhubungan dengan keluaiga-keluarga lainnya dan
masyarakat sekelillngnya* Untuk perhubungan-perhubupgan
yang demikian supaya tidak menjadi kisruh dan kacau, dan
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- 3juga deal untuk melindungi pibak-pihak yang lemah dan pi
hak-plhak yang mungkin akan dirugikan perlu dibuat peraturan-peraturan yang disebut hukum.
Di Indonesia ini seperti kita ketahul terdiri dari
bermacam-macam suku dan golongan masyarakat* Dimana tiaptiap suku dan golongan masyarakat itu mempunyai peraturan
dan adat istiadat mengenai perkawinan yang berlain-lainan.
Uenurut U.U.D. *45» terutama didalam pembukaannya.Di
mana kita sebagai suatu bangsa mencita-citakan suatu masya
rakat yang adll makmur, beraatu sebagai kosatuan bangsat
yang disebut bangsa Indonesia, Sebagai usaha untuk melaksanakan persatuan bangsa itu perlulah adanya unifikasi hu
kum, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai
kesatuan* Khusus dalam tullsan ini adalah Hukum Perkawinan
nya. Karena, jika didalam perhubungan antara individuindividu didalam suatu masyarakat yang disebut suatu banjsa. Dimana didalam masyarakat itu terdapat bermaoam-macam
peraturan dan peraturan yang satu bertentangan dengan pe
raturan yang lain, aklbatnya perhubungan didalam masyarakat itu akan menjadi macet dan kadang-kadang diantara indiyidu-indlvidu itu untuk nencapai tujuannya berusaha me
lakukan penerobosan-penerobosan hukum (wetsontduiking),
sehingga aklbatnya kewibawaan hukum itu menjadi berkurang
dlmata umum.
Seperti sekarang ini yang berlaku pada masyarakat ki
ta. Dimana masih terdapat bermacam-maoom peraturan, yang
sebagian berasal dari warisan jaman penjajahan. Dan darl
benaacam-macam peraturan tersebut terdapat banyak sekali
kekurangan-kekurangan dan kejanggalan-kejanggalan, terutama jika dioesuaikan dengan keadaan sekarang dan perkembangan soslal pada umumnya.
Maksud darl tullsan ini adalah sediklt menunjukkan
beberapa kekurangan dan kejanggalan itu dan mencoba memborikan beberapa catatan dan tlnjauan* Terutama menjelang
lahirnya suatu undang-undang baru dlbidang Perkawinan*
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- 4 BAB

I.

PENSEBTIAN UMUM TEKTAKS PERKAWINAN.
Dl Indonesia ini terdapat bermacam-macam suku, agama
dan adat. Hal itu sangat mempengaruhi peraturan-peraturan
yang mengatur perkawinan mereka. Karena tiap-tiap suku dan
tiap-tiap agama mempunyai pandangan yang berlain-lainan
mengenai perkawinan, aklbatnya di Indonesia ini terdapat
bermacam-macam peraturan perkawinan dengan berbagai-bagai
pandangan pula tentang perkawinan itu*
Tetapi dari bermacam-macam peraturan itu ada hal-hal
pokok yang merupakan kesamaan dan kesatuan prlnslp menge
nai arti dan tujuan dari Perkawlnan.
Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia
yang berlainan jenis, seorang perempuan dan seorang lelaki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup ber
sama.
Hidup bersama ini berakibat sangat penting didalam
masyarakat* Akibat paling dekat lalah, bahwa hidup bersa
ma antara dua orang manusla ini sekedar menyendirikan diri dari anggauta lain dari masyarakat, akibat yang jauh
lalah, bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mere
ka dengan anak-anaknya membentuk suatu keluaiga sendlrl.
Jadi hidup bersama dalam perkawinan mempunyai kedudukan
yang penting sekali. Perkawinan merupakan daBar keluaiga
yang utama, karena antara sesuatu perkawinan, dalam hal 1nl meliputl suami isteri beserta keluaiganya dan masyara
kat, mau tidak mau senantiasa berlangsung saling menukar
pengaruh dalam segala lapangan, balk dibidang Jasmani maupun rokhani.
Berhubung dengan akibat yang penting inllah maka ma
syarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama
Ini. Yaitu baik mengenai syarat-syarat untuk peresmian,
pelaksanaan, kelanjutan dan berhentinya hidup bersama ini
dan peraturan inllah yang menimbulkan pengertian perkawl
nan, yaitu:
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- 5"... suatu hldup bersama dan seorang laki-laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk da
lam peraturan tersebut" l). Peraturan inilah yang berlaku
di Indonesia, yang disebut Hukum Perkawinan,
Jadi terang, bahwa pengertian perkawinan adalah lepas da
ri pengertian hldup bersama dipandang dari sudut biologie.
a* Menurut pandangan pembu^t B,W,
Pengertian perkawinan dltentukan oleh hukum yang ditiap-tiap negara berlaku mengenai suatu hldup bersama tertentu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan#
Berhubung dengan Inilah maka dalam Buigerlijk Wetboek
yang masih berlaku di Indonesia tidak termuat suatu penentuan, arti darl perkawinan* Hanya dalam pasal 26 dikatakan
bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari sudut
perhubungan dengan Hukum Perdata.
Jadi dari bunyl pasal Ini dapat klta simpulkan, bahwa
perkawinan terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan
oleh suatu agama tertentu.
Kalau kita pandang seplntas lalu maka suatu perkawi
nan hanya merupakan suatu persetujuan belaka antara seo
rang laki-laki dengan seorang perempuan, seperti halnya
persetujuan jual-beli, sewa-meqyewa dan lain-lainnya.
b. Pandangan darl nudut Agama.
Agama yang dianut oleh suatu bangsa sudah tentu mem
punyai pengaruh terhadap hukum yang berlaku bagi bangsa
tersebut, keblasaan serta adat yang diadatkan akan diusahakan serta dijaga jangan sampai bertentangan dengan aga
ma yang dianut* Pengaruh agama ini dapat kita lihat de
ngan jelas pada Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan, misalnya saja pada waktu melangsungkan upacara perkawinan.
Ini sudah dapat dimengerti kalau diingat, bahwa ajaranajaran suatu agama terutaoa adalah mengenai kerokhanian
l). WIRJONO PRODJODIKORO - Hukum Perkawinan di Indonesia,
cetakan kelima, Djakarta 1967,
halaman 7«
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dca koprlbcdlca ccseorca^ ocausia dalan caaycrckat* Sodcaj dcrl co^ala poratara hukua baglan porfecalnsa dca
kokaluoraaalah yens csagaaai hubua^ca cater a ceauaia
paling CDndokati pcda korokhcalea dca toprlbadlca*
Bejica hc&uo ycag cantonal p o rjcajia-p crjcajica
daLca pordoaensca dca hubua^ca fcolicyean pcda ucucnya,
coparti Rlaalnya jual-bol±# co*j£>c3nyoaa dan Iain-lain
oobosainyo, in i cocua bercda a<ja!c jauh dari pcda korokhcaicn den kopribcdicn ocorea^ csnualo,
JU3& dapat dikatokca, beta a hubcagQ ceorcag cenuala don^ca iotorinya atau dongca cuaainya dca donees
cncGauta-cngfi&ata tolucrgcaya fcoroiftit tcrua canarus
(porc^nont), sodcng hubungca dales hal porj cajica-porjanjlca adalah boroif&t kabatalca atau insidontil.
Lblta don^ca ln l ajerca-ajcrca ouatu qgcaa dapat lo~
bih corosop dalaa hal porkcsiaca dca kekolucrgaca*
HI Indoaaola cda tiga cgoca boacr ycna barpcagaruh
terhadap hukua porkeainea, y d tut
1. A^aca Ioloa*
2* A^aaa Krioten.
3. Agaaa Hindu / Budha*
Pon^csruh hukua 03013 Kriatca aasuk ko Indonoola di
b o a oloh orcas-orea^ Eropa, terutama orcog-oraJG B o lo *
da yeas oulal candcrat ditHoi pcda Qkhir abed fco~16*
Portao-taaa harus dikocakckca , beta a kalau dcpat
diketckca orcas-crcaa Eropa canbeaa kaaini hukua eureka*
ocka in i edaleh hukua Eropa den ln l tidck borerti* juju
hukua csana Kriotoa ycag dlbcaa koaini.
Borlcinea deripeda halnya dongca hukuo cgaca Hindu dca
lalc3» odea hukun 03023 Krlotcn hcaya callputi bobore^a
sudut aaja dcrl hidup toc^arekatcaf soporti hal colekukca pcrkainea coccra Katholik dan hal ln l tlcda kQcua©klnca porcord cd dalaa perkczinca Katholik, totcpi begies
terbaacr dari hidup kac^ayarakatca tidolc dioing/jung saca
coltcli oleh hukuo o^aca Kriotca.
Kalau caki rcnya cda cakadcr pondereh dcrl hukua coo-
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7
ma Hindu terhadap isi dan perkenbangan Hukum Adat di In
donesia, maka pengaruh itu dioulai pada waktu tonah Indo
nesia didatangi orang-orang becgsa India yang metibasa
gamanya, yaitu agaaa Hindu kesini 2)*
Kalau kini disebutkcn hal agaaa Hindu, maka yang dioaksudkan bukanlah agaaa Hindu dalan arti yang semuraimurninya dengan Tri &urti; Brahma, Wisnu dan Siwa,m»laiBkan agama Hindu seperti yang nyatanya dianut di Indonesia
pada sasiai kerajaan Sriwij^ya, Mataraa atau KalingtMeda3g
Kamulan, Doho atau Kediri, Singosari dan Mojopait abal ke
7 sa£$>ai abad ke-16* Yaitu rupa-rupanya dengsp dieaspur
unsur-unaur Budha» seperti temyata dari wlanya candi Borobudur.
Pada waktu sekarang di Indonesia hanya ada satu daerah
y w g rakyatnya pada uctussiya memeluk agama Hinduy yaitu ds*erah Bali. Maka dalam maninjau pengaruh agama Hindu terhadop isi d m perkembeogan hukum Adat, sudah selayaknya
kita terutaoa melihat pada keadaan di Bali.
Dalam hal ini harus diperhatikw peringattn dari
C. van Vollenhoven dalam bukunya "Het Adatrechts van Ne
derland* Indi&% bagian II halaman 131, bahwa pengaruh
hukum agama Hindu juga di Balif meskipun nanpaknya agak
besar, sebetulnya samasekali tidak demikian, oleh karena
Hakim Hindu (Pedanda) hanya mengatakan saja, bahwa putusan-putusannya berdasar atas pasal-pasal dari buku-buku
Hukum Hindu, tetapi sebetulnya hukum yang in conereto dilakaanakan tak lain dan tak bukan adalah Hukum Adat belaka dari Bali, yang dianut disitu sudah sejak sediakala.
Dan lagi harus diingat pula, bah* a hukum Agama Hindu
tentang perkaHinso dm kekeluargatt berdasar atas systeem
kebapaan (vaderrechtelijk), jadi sudah cocok dengan kea
daan di Bali sejak dahulu kala. Maka banyak pasal-pasal
dari Hukum Agama Hindu tentang perkawinan dm kekeluargam dengan sendirinya sudah dianut di Bali*

2)* Ibid, halspan 20*
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Bagi daerah~daerah lain, yang rakyatnya dulu nengenut agama Hindu, tetapi keoudian beralih pada agaaa Islam atau
Kristen, seperti terutama di Jet*a dan Sumatra Selatan,le
bih sukar lagi untuk oenentukan sarapai diaena ada pengaruh
hukum agama Hindu terhadap isi dan perkenbangan Hukum Adat.
Sebagai telah dikatakan diatas, pada waktu Hukum Adat itu oulai diselidiki betul-betul, sudahlah dianut agama Islam dan agama Kristen didaerah-daerah itu, sehing
ga sukar untuk menetapkan, apakah unsur-unsur dari Hukum
Adat yang tidak sesuai dengco hukum Agama Islam atau de~
ngfiP hukum Agama Kristen, sudah ada sebelum agama Hindu
oulai dianut, atau baru kenudian tertanaa disitu 3).
Menurut buku-buku sejarah Indonesia, agama Islam mularmula dibawa ke Indonesia oleh pedagcng-pedagang yang
beragama Islam dan yaig barangkali berasal dari India &tau Malaka dan culai berkembang di Indonesia sini pads
permulaan abad ke-15, yaitu pada waktu hampir runtuhnya
kerajaan Mojopeit.
Sejak itu agama Islam merata keseluruh kepulauao In
donesia, sehingga dc$at dikatakan, bahwa pada waktu sekarang kurang lebih 80# dari penduduk Indonesia aemeluk agama Islam*
Di Indonesia ada hal yang sangat oempengaruhi jauh
berlakunya hukum Agama Islam, yaitu adanya Peradilan Agaroa Islam dipelbagaL daerah.

3). Ibid, halan* 21*
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BAB

IX.

PERATUEAH-PBRATTJRAK HUKUM PERKAWINAN YANG ADA SEKARANG 1).
Kalau klta sebut hukua perkaisinan yang berlaku dl In
donesia, ada satu maoan peraturoa hukua aengenal perkawi
nan.
Keadaannya ialah, bahwa di Indonesia ada berlaku pelbagai peraturan Hukuo Perkawinan untuk pelbagal Golongan
warganegara dan untuk pelbagal daerah,
Marilah kita aeninjau daaar-dasar dari keadoan ini,
Dalao hal lnl oula-cula sebaiknya perhatlai kita ditujukan
kepada suatu piagaa, yang sebelun tanggal 5 Juli 1959 taenjadi dasar pokok dari aegala peraturan hukum yang berlaku
di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar SeDentara dari Republik Indonesia*
Oleh karena Hukuo Perkspincn aerupakan bagian dari Hu
kua Perdata, naka kita harus oelihat pada pasal 102 UndaigUndang Dasar Seoentara. Dlsitu disebutkab bahwa Hukum Per
data (dan laln-lain hukum) diatur dengan Undang-Undang dat»
laa kitab hukum,kecuali jika Und«g-Undang mefcgaiiggap per
lu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undcng tersendirl*
Pasal ini sudah tsrang aengandung prinsip kodifikafli
yang harus diturut yaitu penguapultn pelbagal golongan pe
raturan hukun dalam suatu kitab hukum, dm Hukua Perdata
disebut sebagai salah satu golongan peraturan hukua itu*
Sejak mulai berlakunya pasal 102 Undang-Undang Dasar
Sementara itu pada 17 Agustus 1950 saapal sekarang, Baden
Pengund ang-Und ang di Indonesia belua bertindak saaa sekali
dilopangan kodifikasi ini perihal Hukuo Perdata.
Maka menurut pasal peralihan dari Undang-Undcng Dasar
Seoentara, yaitu pasal 142 aaslh tetap berlaku peraturanperaturan Undang-undang yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, selaoa dan sekedar peraturan-peraturan tidak
1). WIRJ0N0 HtODJODIKQRO - Hukua Perkwlnan dl Indonesia,
cetaken ke-liaa, Djakarta 1967,
halaaan 10.
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dicabut, ditaabah atau diubah oleh undang-undang atas kuasa Undang-Undang Dasar Seaentara ini.
Bagaiaaoakah keadaan pada tanggal 17 Agustus 1950?
Sebelua tanggal ini berlaku ketentuan dalaa pasal 392
ayat 1 Konstitusi R.I.3., yang berbunyi deaikiant
"Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini aulai berlaku dengan tidak berubsh sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan R.I.S., selaaa dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dic^
but, ditambah atau diubah oleh undang-undmg dan ketentuan
tata usaha atas kuasa konstitusi ini4**
Konstitusi R.I.S* aeauat pasal seperti pasal 102 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut diatas. Ha^
nya dalaa laapirannya yang aeauat "pokok-pokok penyelenggaraan peasrintah yang dibebankan kepada R.I.S. aenurut
pasal 51 Konstitusi11, pada bagian 9 disebutkcns
"Pengaturan hukua sipil dan hukua dagang, sekedar hal itu
masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik karena kepen
tingan sosial uaua atau karena alasan-alassn Skonoai, maupun karena artinya yang khusus untuk bagian-bagian penduduk yang penting, yang sebagai dec&kian tidak aasuk kewargaan suatu daerah-bagian*.
Kini hanya ada peobagian tugas perundang-undangan actara Badso Pengundang-undang federal dan Badan PengundangUndang dari negara bagian. Terayata Konstitusi R.I.S. ti
dak aenghiraukan hal kodifikasi dari Hukua Perdata dan lain-lain golongan peraturan Hukua. Henya diaungkinkan ada*
nya undang-undeog yang nsngatur Hukua Perdata.
Bagaiasnakah keadaan pada waktu aulai berlekunya keo»
stitusi R.I.S., yaitu aenurut pasal 197 konstitusi itu p»*
da saat peailihep kedaulatan tanggaL 27 Desefiber 1949?
Sebelua tmggal ini berlaku pasal II Atursn Peralihaa
dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tertanggal 18 Agustus 1945, pasal aana adalah deaikicns
"Segala Badan Negara d n Peraturan yang ada aasih berlaku,
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selaoa sebelua dladdean yang baru menurut Undeng-Undang
Dasar ini1’.
Pasal XV Aturan Peralihen tersebut adalah dec&kian:
"Sebelua Majells PerBusy&*oratan Rakyat dan Den an Perw&kllan Rakyat dan Dewan PertiBbangan Agung dlbentuk aenurut Undang-Undong Dascr ini, segala kekuasasn dijalankan
oleh Prtsilflen dengan bantuan sebuah Koolte Nasional Pusat"*
Bsrgsndengan dengan Aturan Perallhan ini, Presiden
pada tanggal 10 Oktober 1945 (diuaufikfio pada tenggal lnl
iu&o/t aengadakan suatu "Peraturan No*2fl, yang Islnya edalah sebagai berikut i
"Untuk ketertlban aasysrakat, bersandar atas Aturan Peralihco Undang-Undecg Dasar *egara Republlk Indonesia pa
sal IX berhubung dengan pasal IV, kami, Presiden, menetapkaa peraturan sebagai berikut *
Pasal 1,
Segala badan-badan negara dan peraturon-peraturan
yang ada saapai berdlrlnya Negara Republlk Indonesia pa
da tenggal 17 Agustus 1945, selaaa belua diadakan yang
baru oenurut Undasg-Undang Dasar* masih berlaku, asal s*«
ja tidak bertentangaa dengan Undang-Undong Dasar terse
but.
Pasal 2*
Peraturan ini nulai berlaku pada tanggal 17 Agustus
1945* jadi keadaan Hukua Perdata pada tanggal 17 Agustus
1945 pada pokoknya Allan.lutkan.
Bagaioana keadaan itu?
Sebelua tanggal 17 Agustus 1945 berlakulah peraturan-peraturan dari pemerintah balatentara Jepang. Untuk
Jena dan Madura peabesar balatentara Dal Nippon pada tang
gal 17 Maret 1942 aengeluarkn Und«g-Undang No.l, ymg
pada pasal 3 aenentukon*
**Seaua badan pemerintah den kekuasaannya, hukua dan Undan^Undang dari Peoarintah yang dahulu, tetap dlakui sab
buat seoentara waktu, asal saja tidak bertentsogen dengn
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atursn Peoerintah
liter".
Untuk daerah-daerah diluar Jew a dan Madura ada bad«-badan kekuasaan lain dari balatantara Dai Nippon yang tindakan - tindakannya tentang hal ini boleh dikataksn saoa.
Maka pada saoan Jepangpun pada hakekatnya dilanjutk n keadaan perundang - undangan dari zaaan Belcnda» juga
tentang Hukua Perdata*
Berhubung dengan adanya peraturan-peraturan peralihan berturufc-turut tersebut diatas, maka untuk aengetahui
Hukua Perkawinan aebegai bag!an dari Hukua Perdata, yang
sekaraog berlaku di Indonesia,oraig harus aulai Beninjau
keadaan kesanan Belanda dan kesudian perubahan-perubahan
yang diadakan pada saaan-saaan yang berikut aanpai selcarang.Sumber pengetahuan tentang hal ini adalah pasal 131
Indiache Staatsregeling*
Ayat 1 aengataikan,bahwa Hukua Perdata dan lain-lain
peraturan-peraturan hukua lagi akan di-nuat dalaa suatu
*ordonansi* ,yaitu suatu undang-undang yang diterapkan oleh Guberour-Jendral dengan persetujuan Yolkaraad.
Ayat 2 aenyatakan, bahwa dalaa ordonansi itu aengenai Hukua Perdata:
a* perihal orang-orang Eropah akai diturut perundang-tmdangan yang berlaku dinegeri Belanda, kecuali penyiapsngan - penyicqpangan yang perlu berhubung dengan ke*»
dacn istiaewa dari Indonesia atau dengan keinginan un
tuk oenaklukken orang-orang Eropah itu kepada peratu
ran-peraturan yang saaa dengan golongan-golongan lain
penduduk Indonesia*
b* perihal orang-orang Indonesia dan orang-orang TiaurAaing (Honghoa, Arab, India dan lain-lain) kalau kebutuhan masyarakat oereka (hun saatschappelijke behoeften) aenghendakinyaf oaka oereka akan ditaklukkan
pada perundang-undangan ysng berlaku bagi orang-orang
Eropa, sekedar kalau perlu diubah atau oereka akan
bersaofr-saoa dengan orang-orang firopa ditaklukkan p*-
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da poraturca-poraturo lo tlc ^ o y o g ocoa, oodcaa caIcajatnya dalaa ordonc^al y o j cacuat Hc^cn lordata
cxxolia itu , ckcn diporhatika poraturo Hukua Mat coroka, fcacuali k a lo perla cda pcnyiqpcazca yc23 bcrdo
car atc3 fcopontinjc^ uz^a atca a t o kabatuho csroka
porlhol I^c^ycrakata*
rsJBr^ orng-orr^/t XrfamaXtx Aolt.
Soloca ordoac33i yca^ tarcrftflud doloa peaol 131 2ns».
diocha Staatsroaolio# paaal 2 b e jio 6 bolua cdat
a t v i cyat 6 dcrl p o o l 131 ita, tzzX crc^j y o a b c ia Eropot Htalmn Adat eureka totes bcrlcku.
Bcgi orca^p-orcn^ Indonesia (A sli) pc^cl 131 oab 6
tcraobut, hczpir oaaa naftcfll toolaa dllrfroooko dca^ca t>
kibat, beta a best carofto perihal Ht&ua Pordata hac&lr coluruhnya* torcsauk ju^a Ke&oq PorkcJiaa, cpjjh tatc^lc^
bsrloku Hukua Adat*
JJalaa peda lta harua d ita ju k kapeda Stcatsblcd 1933
* 74 (ordoaoai tc a ^ a l 15 Potrucri 1933» calai borleku 1
Jcnucri 1937) cso^cad porkcaiaa dicatara ores^-oroa Xotoncaia Aoli y o a baroscsa Krlatca di Jcia, lUfichcaa d o
Ar^-%, y o a
pCXatlXQ khCSCa, y o a deloa boyc-t tu&
c^nyiq?c3a dcrl Hukua Adat d o c s a jr ^ il ©par bobcrapa
pcsol dcrl Burcprlijk Gotbock*
I^ajcaal cocra pornikahca bc^i o ra c -o r a a Indcaoaia
(A oli) yeas toro&aoa Iolc3 bcrlcku cocra poroifcoho oaco
ra lalea (t^sjonoi hal in i cko diurdkcn lebih la ju S poda Bcb I U ) .
In i borhubua^ca crat dcncca uadoc-isdoa t a j j d 21
Hopo^or 1946 Ho* 22, yea# fllrvunkcn "Undoc-Uadoa Pcacota to miafl, gpl^s dc3 Rujuk* d o can&potiko dua
Uadc23 disacza B aloda, ydtut Itoolijko ©rdoacariio Stacta
bled 19^9 - 348 d o Voratcalcsdo Uunolijka OrdoaotiQ
Stcatsblcd 19155 * 48.
Cadaaa-*iQden3 tchun 1946 Uo* 22 in i d i a l barlcka b >
J o a d o £zdura peda tca^cal 1 Bobruari 1947 oncrat
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Penetapeaa Kanteri Agaaa tcnggal 21 Januari 1947, bagi Su
matra tanggal 16 Juni 1949 csnurut Ketetapan Pecorintch
Darurat Republik Indonesia tcnggal 14 Juni 1949 Ho*l/?iai/
KA; bagi daerah-daerah lain dcrl wilayah Indonesia pada
tcaggal 2 Nopeaber 1954 aenurut undang-undcng tanggal 26
Oktober 1954 Ho, 32 tahun 1954*
Pasal 1 ayat 1 oenentukcn, bdina nikah yang dilckukan canurut agaaa Islam, dlc&asi oleh pegaaai pencatat ni
kah ycug diangkat oleh Mentari Agama atau pegenjd. ycng di
tunjuk olehnya*
Ayat 3 dari pasal tersebut csnentukca lagi, bdiwa apabila pegaaaL itu tidak ada atau berhalangcn, caka pokorjaan pegeciai ini dilokuka oleh oraig ycng dituajuk solo*
ku wakilnya oleh Kepola J e m ton Agaaa Daerch.
Perlu dikemukakan dlsini, bahaa Pegaaai Poncatat ni
kah hanya aengcaosi pemikahcn. Dai pemikahsn ini totop
dilckukca oleh kedua belah pihck, yaitu bokoL auaai den
nail bokal iateri*
Ini sesuai dengca Hukua Agama Islam yang tidak aenentuken ooapur tongcn dari seorang Pegaaai Hegeri untuk schnya suatu pemikahcn
Pengauasan yang dllakukan oleh Pegaaai Pencatat ni
kah hanya dioaksudkea untuk aenjaga supaya pemikchan betul-botul terjadi aenurut syerat-syarat yeng ditentukca
oleh Hukua Islam*
fertaaa yang diaaasi lalah, apekoh betul-betol cda
persotujuan dari kedua belah pihak dan apakah sudah dllokukcn atau dijanjiken peabayarcn cas kc?inv ycng dalaa Hu
kua Agaaa Islam dinamakcn cuhcr. Besar kecilnya jumlah
aaskoin ini berlainon dlpelbagai daerah di Indonesia.
Pengdosan tidak berarti, baiwa suatu pernikchai y o g
dllakukan diluar pengoaasan dan pengetahuen Pegc^ai Poncotat Uikch itu adalah tidak sah* Asal temyata sajaf babaa
pemikchan itu dllakukan dengan can^erhatikcn ponuh Hukua
Agaaa Islaa, caka pemikahcn Itu cdalah sch.
Hanya oajapada pasal 3 eyat 1 dari undcng-undcag ter-
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sebut ada one*wsa hukuman denda sebanyak-bcnyaknya Rp.50fbagi orcng yang nslakukm akad nikah atau nikah donga* seorang pereiapuan tidak dibcaah pengcsras&a Pegenal Pencatat
Dikch atau wakilnya, sedans cenurut pasal 3 ayat 2 btrcng
aiapa ycng menjalcnkan pencataten nikah yang tidak ada
haknya, dapat dihukum dengan hukuacn kurungan seloaa-loaonya tiga bulan atau denda sebanyok-banyaknya Rp. 100,— .
b. Bogi orfflig Arab den lain-laLp ben/gsa Tiour-Aaipg
bukcn gionghoa,
Bagi oreng-orang Arab den Tlnur-Aoing lainnya, pasal
131 1*3* ayat 2 flub b. tcraobut, sebagicn audoh dilakscaoken dengta edenya Staatoblcd 1924 - 556 (ordoncnoi tesnggd
9 Deseober 1924# aulsi berlaku tanggd 1 Harot 1925) y a g
oenaklukkcn careka pada B.3., koouali Buku 1 Utel 2 ter
sebut, Buku I Titel 4 saEpai dengcn Titel 14 nengenoi Hu
kua Perkaaintn den Kekelucrgacn aeluruhnya. Buku I Titel
15 aengenal hal orpg yang beluo donasa den hal pernalien
(voogdij) dengan aedilcit kekeoualion (jadl keeualiea pcda
kekeoualion), Buku 11 Titel 12 cengenal Hukun tfarioan.
<yT
Qrenrt-orroji Eropa.
Bagi oraag-orcng Eropa pasallSL oy&t 2 aub a* terse
but sudah dllaksanakan dongen adcnya "Burgerlijk Wetboek"
(Kitab Undeng-Undcas Hukua Perdata), ycng haqpir oaluruhnya cerupakcn tiruan bclcka dari Burgerlijk Uotboek deri
Hegeri Belanda. Hcka dengan ini bagi oraag-orcng Eropa te
lah diadcken kodifikasi dari Hukua Perdata eureka, termor
suk juga Hukua Perkawlnan.
d. BrvdL orcn<t Tionghotu
Bagi orang-orang Tiongboa pasal 131 ayat 2 aub. b.
tersebut sudah dilaksanakan pula dengan cdanya Staatsblad
1917 - 129 (ordoncnsl tanggal 29 Meret 1917* culd berloku tanggal 1 llei 1919), yang canaklukkan orang-orang Tionghoa pcda Burgerlijk Wetboek ho^pir seluruhnya, terncsuk
Hukua Perkssinan pe&a unucayo.
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Yang ternasuk antara lain Buku X titel 2 oengenai akta pencatatan jiwa (acten Tan de burgerlijke stand) dan
titel 4 afdeling 2 dan 3 oangenai aoara-actra (lormaliteiten) sebelua pernikehan dilakukan dan hal oenghalang-halangl perkawinan (stuiting des huwelijks).
e, Perkawinan Campuran.
Mengenai perkawinan cai$uren diatur oleh Staatsblad
1898 - 1^8 (Koninklijk besluit atau ilroan Raja Belanda
tanggal 29 Desenber 1896 Ho* 2?) nengenai perkawinan caopurani yaitu menurut pasal 1 suatu perkawinan antara seorang pereopuan dan aeorang laki-laki yang nasing-nasing di
Indonesia takluk pada hukuo yang berlainan. Dalaa hal ini*
oanurut pasal 2t isteri oengikuti kedudukan hukua suaoinya.

Skripsi

BEBERAPA CATATAN DAN TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERKAWINAN ...

HAJAT ROEWITO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB

17 III,

CATATAN KHU3US MSNGEKAI PBRKAfflNAH
SECARA ISLAM DAN PERKAWINAN CAMPURAN.
a, -Oraanisasi Peradjl^i A^flpa Islam dl Indonesia,
Di Indonesia terdapat peradilan Agama Islam tersendiri
disamping peradilan biasa* Peradilan Agama itu merupakan
peradilan-peradilan pengecualian, yang kekuasaannya dinyatakan dalam peraturan-peraturan untuk itu l)*
Peraturan-peraturan yang mengatur peradilan Agama Is
lam termaktub dalam:
(1). Staatsblad 1882 No. 152, yang memuat penetapan raja
Belanda untuk mengatur peradilan Agama dl Jawa dan Madura;
penetapan ini telah diubah dan ditambah terutama dengan
Staatsblad 1937 No. 116 dan Staatsblad 1937 Ho. 610.
(2). Staatsblad 1937 No* 638 dan 639* yang memuat ordonansi
untuk mengatur peradilan Agama disebagian dari Kalimantan
Selatan*
Peraturan-peraturan yang ditetapkan pada waktu pemerintahan Hindia Baianda itu hingga sekarang masih berlaku berdasarkan peraturan-peraturan peralihan yang diadakan berturut-turut waktu pemerintahan balatentara Jepang dan waktu
pemerintahan Republlk Indonesia (Pasal II peraturan perali
han Undang-Undang Dasar 1945)*
Undang-undang Darurat tahun 1951 Ho. 1 (tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadllan-pengadilan slpil) aelangsungkan peradilan Agama Islam yang sudah ada» akan te
tapi mengatakan dalam penjelasannya, bahwa ada niat dari
Pemerintah untuk memblcarakan dengan Dtwan Perwakilan Rak
yat, apakah tidak seharusnya peradilan Agama itu dijadikan
satu saja dengan peradilan biasa. Tarnyata, bahwa penggabungan peradilan Agama dengan peradilan biasa itu tidak dlaadakan, bahkan didaerah-daerah luar Jawa dan Madura peradi
lan Agama itu diperluas; ini dapat dillhat dengan ditetapl). NOTOSUSANTO - Oiganisasi dan jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia, Jajasan Badan Penerbit
Gadjah Mada Jogjakarta 1963» halaman 9*
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kcnnya*
(3). Peraturcn Pensrintah Republik Indonesia tahun 1957
no. 45 tentang penbontukan pongadilen ogaca atau Kahkacah
Syari’ch di daerch-daerah luar Jaaa don Ifedura, keeuali
daerah yens pengedilan agaocnya tolah diatur dengan Staatablad 1937 Ho. 638 tersebut*
Pada celakukcn tugasnya* peradlleB agaca Islan harus
canurut aturan-aturen yang tersebut dalaa peraturca-pcro*
turca tersebut diatc3f lcalau didalan peraturcn-pcraturca
itu untuk sesuatu hal tidak cda aturannya, caka oohoruanjia
diturut hukua Islan*
Dalaa zacm Hindia Belcnda, percdilo agaaa Islaa itu
terccauk urusan Dopartcnan Kohakican, kocudica pcda uoktu
pendudukan Jepang diurus oleh Bagian Kohakiooi dari G'^rscikcnbu den pada perculaan Republik Indonesia oleh Kocantricn Kohakiaan, tetcq?i dengan penetapcn Perarintch teaggai
25 l^aret 1946 Uo* 5/5-D diserahkan pcda keaenterian Agaaa.
Bagion Kecenterlan (sekarang Bopartoaen) Agaaa ycng nongu
rus hal-hal ycng cangenai porcdilca Agaaa lalah Jdatca
Pared!lcn Agaaa, dulu dinanakcn "Biro Porcdilca Agaaa11.
Peradilan Agana Islaa dl Jena den Madura sekarang ini
diselenggarakcn oleh aajelio pengcdllca tingkat pertana
ycng dinacako "Pengedilan Agaca* den keputuaeanya dapat
didntakcn bending (appel) ycng dinaneken *Mahkanch Islaa
naggi"*
liulcr-cula dalan Stcatsblcd 1882 Ho* 152 bolus cda kotcntuan tentcng kekucsacn Pongcdllcn Agcaa, oaka pengadllan itu sendlrl yang aecetqpkan perkarar-perkcra spa y ang
dipandang caouk dalaa lingkungca kakuasaennya, ucucaya ioIch perkararperkcra ycng berhubungan donga pernikeha,
segala jcnio perooraica, cahart na£©iaht sah tidaknya ch
nek, pen? alien # ^arisen, hibch, ocdcqaht bdtuloat dca woqjat9 jadl hal-hal ycng dlpacdeng crat hubungcanya dcngca
agaaa Islaa*
Dalaa tahun 1931 diadcksn peraturon bcru tontang peradllcn agaaa Islaa dl Jcsa den Madura. Blarpun pcraturea
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ini telah dimuat dalam Staatsblcd 1931 No. 53, akan toto
pi tidak di3alcskan, terutama berhubung dengan banyaknya
ongkos.
Agar supaya hal-hal yang perlu dapat lekas dijalankan, maka oambil menunggu berlafctmya Staatsblad 1531 Ho.
53 tadi, dalam tahun 1937 diadakan perubahan dan taribahan pada peradilan Agama Islam, yeng dimuat dalam Staats
blcd 1882 Ho* 152 tersebut, ya'ni sebagai berikuti
(I) dengan Staatsblad 1937 no* 116 ditetapkan batas kekuasaan Pengadilcn Agama, yang bersrti mengurangkan banyak
dari kekuasaannya; mulai 1 April 1937 yang oasuk urusan
peradilan agama hanya hal-hal ycng berikut*
A.-Perselisihca antara suami-isteri ycng beragama Islam,
B.-Perkara-perkara tentang* (a) nikah, (b) talaq, (c) ruju* dan (d) perceraian antara orang-orang ycng beragoma Islam, yang memerlukan peranteraan Hakim agama Is
lam*
C.-ttanyelenggarafcan perceraian.
3)*-llenyatakan, bahwa syarat untuk jatuhnya talaq yang digantungkan (ta'liq. at-talaq.) sudah ada*
2.-Perkara oahar atau mas-kaain.
F*-Perkara tentang keperluan kehidupan isteri yang wajib
diadaksn oleh suami*
Pada azasnya, kalau dalam perkara^perkara yang terma^
suk kekuasaan peradilea Agama ada tuntutan peobayercn dan
pemberian bend&-benda atau barang-barang yang tertentu,
harus diperiksa dan dlputus oleh peradilcn biasa (ya'ni s
Pengadilan Hegeri dan sebagainya)*
Akan tetspi ada kekecualiannya, ya'ni dalam perkara-perk&ra sub B. dan F, biarpun itu mengenai tuntutan peobayarca
uang atau pemberian barang-barang, namun dcqpat diperiksa
dan diputus oleh peradilai Agama* Hanya kalau keputusannya
tentang mas-keain atau tentang keperluan kehidupan isteri
tidal: turut dengan sukarela, caka keputusan itu tidak dopat dipaksaksn begitu saja, tetcpi yeng berkepentingan hew
rus cemajukan sehelaL salinan surat keputusannya kepada
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rah Pengadilan Agaaa yang toloh nenutus, dengeo perointG^
an supaya diberi kekuatan untuk dljalankan*
(11) Dengcn Staatsblad 1937 no* 61 diadakan auatu oajelis
pengadilan appel untuk oeceriksa koputusan-keputusan Pe~
ngedilan-Pengedilan Agaaa, yaitu "Hof voor lolooietisehe
Zaken* dalan bahasa Indonesia * Hahkanah Islao tUnggi"*
Bisecting tugasnya sebagai hakia yang tortinggi,
yang nedberi keputusan atas perkara-perkara yang telah di
putus oleh Pengedilea Agaaa, ycag dinintakan bandingan .
(appel) oleh pihak yang berkepentingan9 oaka liahkanah Islan Tinggl juga bertugcs canberi keputusan sebagai hakin
ycng tertinggi atas persolisihan tentang kekuasaan cntara
Pengcdilan Agaca lainnya. Loin daripada itu llohkaoah itu
bertugas juga oenberi kabar dan pertiabangcn kalau itu di
ctinta oleh atau atas nana Pecarintah.
Peradilen Agana diluar Ja#a don Madura seperti telah
disebutkan diatas ada dua jcnls, ya'nli
1* diatur oleh ordonansi Hindia Belanda terdapat dalaa
Staatsblad 1937 Ho* 638, yaitu disebagian Kalincatan
Selatca, didaerah ini peradilen agana terdiri dari
percdilca £ingkat pertoca, ycng lazin dina&ak&o *Kerapatca Qodifl, tempat kedudukca dan daerahnya dulu ditetopken oleh Gubemur Jenderal, sekarcng oleh llenteri
Agaaa* dan atas pengadllea tingkat banding losin dlnacakca wKerapaton Qodi Bcscrw dl Banjarcasln;
II* diatur oleh Peraturan Pocarintch Republlk Indonesia
tahun 1957 Ho* 45 (disingkat P.P.45 tahun 1957) didaerah-daerah lainnya diluar Jena dsn Madura*
Didaerch-daerah ini percdilan Agana terdiri atco pengar*
dilan tingkat per tarn, dinaoakan Pengcdilan Agaaa atau
ttahkqBoh Syari ,ch; teqpat kedudukannya dan daerah hukucnya saoa dengan tenpat kedudukan dan daerch Pengadilon Hegeri* Keeuali Itu diibu kota Propinsi diedakan
Pengadilan Agaaa Propinsi (atau Ilahkanch Syari'ah Propinsil ycng ullayahnya coliputl satu atau lebih daerah
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Propinsi yang ditetfiqpkaa oleh Menteri Agama*
Menurut keterangan dari flhak Departeoen Agama adanya dua jenia peradilan Agama itu disebabkan antara lain
karena keberatan teknis perundeng-undangen, ya*ni Perar*
turan Peoerintah sebagaiaana diaaksudkaa dalan pasal 1
jilid 4 dari Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, dianggap tidok cukup kuat untuk aenghapus dan nerubah auatu ordonansi. Begitu pula oleh karena isi dari ordoncnsi
dalao Stb. 1937 No. 658 pada dasamya hanpir sana dengan
Stb* 1882 Ho* 152 junotis Stb. 1957 No. 116 dan No. 610,
□aka ditimbang, bahwa bentuk dari pada Qadi itu sementara
tidak perlu diubah*
Perkarar-perkara yang aengenai nikah.
Uidalam bukunya Notosusanto 2) halanan 45 dan aeteruanya disebutkan, bahwa surat-aurat keputusan peradilan
Agana yang telah beliau dapat tentang perkara-perkara nikah dapat dibagi dalao perkara-perkara yang aengenai*
a. Aqad nikah
b. Syarat-syarat nail nikah
o. Wall hakia
d. Surat keputusan Peng aliian Agaaa sebagai bukti adanya
nikah.
e. Pernlntaan untuk dinikah*
tu Aqad nikah.
Seperti telah diketahui oleh uaua, perk&win&n itu aenurut ajaran oadzab Syafi’i yang dianut di Indonesia harus
dimulai dengan aqad-nikahf ya'ni perjanjian antara wall
dari aenpelai wanita dengan BSB$elai laki-laki dlouka pa
ling aedikit dua orang saksi yang aencukupi syarat-syaratnya aenurut ayari’ah.
Aqad nikah itu terdiri ataa i.jgft. ya*ni aenyerahkan nea*
pelai wanita oleh walinya kepada ae«fc>elai laki-laki d n
aabul. ya'ni pensrinaan aeqpelai wanita itu oleh nenpelai
2)* Ibid - halaDeo 45*
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laki-lski. Ijsfo Itu harua aegera dija»ab dengm qabul «eoffA langaung dan tidak b«ragu-ragu*
Penyelenggaraan aqad nikah itu terletak diluar tugaa
PengadileP Agama* Sengadilan tidak ikut cac^ur dragon penyalenggaraan nikah.
Tetapi ada keoungkinan, balwa pada seauatu perkara,
niaalnya perkara warisan, tinbul peraeliaihaa tentang aahnya pemikahan antara orang yang aaninggalkan waria an dengan itu orsng yang aenuntut merinm ituj at&u aeorang peren^uan nengaku isteri aeorang pegawai Hegarl supaya neadapat penaiun, aedang peroikahannya belun terang aah atau
tidaknya, maka dalan hal-hal yang denikien itu perlu keputus&n Pengadilan Agaaa.
Aqad nikab yeng dilakukcn aeoara tertib nanurut peroturan Syari*ah itu aah.
Di Indonesia pada vaktu aekarang aqad nikah itu menurut undang-tmdang tanggal 21 Hopeaaber 1946 Ho.23 dan undang-undeog tanggal 26 Oktober 1354 No.32 harua diawasi oleh pegaaai pencatat nikah, yang dicngicat sacara aah. Jangan dilupakan, bahwa pengawaaan ini henya nerupakan penganaaan adEd.niatratif, jadi aqad nikah yang dilakukan ti
dak dibanah pengavaaan pegawai penoatat nikah itu tetap
aah aaal nenetapi aturan-aturan syari 'ah. Orang yang oel^
kukgp aqad nikah atau nikah dengsn aeorang perez^uso tidak
dibeffah pengataaan pegavai yang aah, itu akan dihukum pidona ucsgf akan tetqpi ini tidek EBngurangkan aahnya ni
kah.
(Seauai dengan kaputuaan Mahkaaah lalan Unggi, dengan Su
rat Keputusan tahun 1953 Ho.23/19, nenganggap bahwa niktfi
tadi sahf biarpun tidak dihadiri peganai penoatat nikah,
aabab pelanggaran undang-undaog tahun 1946 Ho. 2 2 itu biarpun dagpat dituntut diouka hakim pidcna - tidak oembatalktfi nikah yang telah dilakukan 3)*
3)* Ibid - hal ayeo 47*
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b« Syarat-ayorat wall nikahT
Wall nikah harua aenoukupi syarat-syarat yang sudah
ditentukan oleh syari 'ah| kalau ayarat-ayarat yang sudah
ditentukan Itu tidak dipenuhi, aken nengakibatkaa batalnya atau Xasidnya perkawinaa*
Sangat formll lalah keputuaan Pengadilan Agaaa Bojonegoro Mo* 74/1961* Seorang wanita dalan tahun 1943 aasih
beruaur 12 tahun dinikahkan oleh saudaranya sebagai wall
nikah. Oleh karena ia waktu itu aasih beluo baliqh (dew^»
sa)v aaka seharusnya pemikahannya dilakukan oleh wall
aujbir, padahal aenurut aadsab Safl’i saudara itu bukao
wali aujbir* Detapanbelae tahun kemudian suani isterl itu
untuk sesuatu keperluan aembutuhkan surat nikah, aebab
surat nikahnya telah hilang dan Kan tor Urusan Agaaa tidak
dapat nedberikoD duplikatnya, kstrena daftar aslinya tidak
dapat diketeaukan lagi. Sebagai gan tinya surat nikah sua»
si isteri ainta kepada Pengadilaa Agama Bodjonegoro sup*ya diberi pernyataan, bahwa aereka itu betul-betul sudah
bemikah satu sana lain secara sah«< Henurut penariksaaa fengadilcn Agaaa aeoang betul mereka itu pern ah bemikah,
tetapi seorang sekali nikahnya itu tidak diaelenggerakan
oleh wali aujbir, sedang neapelai wanita pada waktu itu
belua baliq^* Berhubuug dengan itu perkaninannya dianggap
oleh Pengadilan Agaaa tidak sah. Bagaiaena kekecewaso orane-oraig yang telah 18 tahun laaanya hidup sobagai su*ai-isteri dengan rukun, lalu perkaain sanya dinyatakan ti-*
dak sah berdasar alasan, bahwa walinya bukan wall aujbir,
itu dapat dibaynogkan sendiri 4)*
Sekedar catatan;
Adaoya keputusan ^engadilen Agaaa itu meninbulkan beberapa persoalan, yaitu*
1. Apakah perkawinan yang sudah berlangsung kurang lebih 18
tahun itu dengan mudah desdkian saja dinyatakan tidak
aah?

4)* Ibid - halanan 48.
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perkawinan itu, apabila perkawinan itu tidak sah?
Terhadap dua persoalan diatas, memang apabila kita bertaqlid pada madhab Syafl'l, maka yang dipakai sandaran, lalah
bahwa wall dalam perkawinan dimana plhak wanitanya belua
baliqh harus dilaksanakan dengan wall mujbir.
Keputusan Pengadilan Agama diatas tadi tidak akan terjadi
demlklan, apabila klta boleh bertaqlid pada madhab lain,
yaitu madhab Hanafl*
Menurut madhab Hanafl oemua wall nasab (keluaxga) adalah wall mujbir, sehingga apabila Pergadilan Agama itu
mau bertaqlid pada madhab Hanafl, maka Pengadilan Agama
tidak perlu terpaksa menyatakan, bahwa perkawinan yang sudah berlaogsung selama 18 tahun itu tidak sah*
Keputusan Pengadilan Agama pada tahun 1961 Ho*74 itu
menyebabkan klta berfikir, apakah sudah tidak pada waktunya, apabila kepada para hakim agama itu diberl kesempatan
tidak hanya bertaqlid pada madhab Syafl'l Baja, tetapi juga pada madhab~madhab lain sesuai dengan kasusnya, Bukanlah
maksud darl ajaran agama Islam sejak lahimya untuk tidak
memberikan keadilan pada plhak-pihak dan pula sebaliknya
sekarang, apabila kesempatan untuk berlj'tihad (melakukan
penyelldikan secara ilmiah) ini dibuka kembali, maka ketidak adllan didalam hukum Islam itu dapat dihindarkan.
C. Wall Hakim,
DI Indonesia berlaku: Peraturan Henterl Agama tanggal
14 Januail 1952 No.l dan Peraturan Henterl tersebut tang
gal 1 Juli 1952 Ho.4, masing~masing untuk daerah Jawa dan
Madura dan untuk daerah luar Jawa dan Uafura; peraturan
tadl mengatur tentang wall hakim*
Dalam peraturan-peraturan tersebut pasal 1 disebutkan:
1.-Apabila aeorang wanita tidak punya wall nasab (wall ke
luaxga) yang bexfeak atau apabila wall nasab yang terdekat
urutannya tidak diketemukan atau sedang mengalaml hukurman dan tidak boleh dijumpai atau jauh (menurut ukuran
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2* Jika aeorang wall nasab menolak, tidak mau meni kahkan, maka nikah dari mempelai itu boleh dilangsungkan
dengan wall hakim, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya kepada yang berkepentingan*
Peraturan ini seauai dengan ajran madhab Syafi’i dan
madhab Malik; tetapi menurut ajaran madhab Hanafl
dan
madhab Hambali, yang melangsungkan nikah wanita yang da
lam keadaan demiklan itu bukan wall hakim, tetapi
wall
nasab yang urutannya berikutnya*
Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama tadi disebut kan slapa yang berwenang melakukan tugas wall hakim itu;
ya’ni untuks
sub 1 $ di Jawa dan Madura; kepala kantor urusan agama kecamatan yaitu naib yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah, untuk wilayahnya maaing-masing;
Diluar Jawa dan Madura: Kadi nikah (pembantu pegawai
pencatat nikah)* Tang ditunjuk oleh kepala kantor urusan
agama kabupaten untuk daerah pegawai penoatat nikah Itu
masing-masing.
sub 2 i (Kalau naaabnya menolak) : Jawa dan Madura :
penghulu pada kantor urusan agama kabupaten untuk daerah
masing-maslng•
Diluar Jawa dan Madura : Kepala kantor urusan agama
nikah, dldalam wilayahnya masing-maslng*
Orang lain tidak boleh menjalankan pekerjaan wall ha
kim* Pelanggaran dalam hal ini dapat mengaklbatkan ba talnya perkawinan suami lsterl yang bersangkutan*
D. Surat Keputusan Pengadilan Agama sebagai bukti adanya nikah*
Kalau surat nikah suami lsterl hilang dan Kantor urusan agama tidak dapat memberlkan duplikatnya,sebab daftamya asll sudah rueak atau hilang, karena sudah sangat
lama, atau akibat peperangan, kantomya harus dipindah -
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kepada
Pengadilan Agama supaya berdaearkan pemeriksaan saksi saksi atau bukti-bukti lain) menyatakan bahwa suami dan
isteri betul-betul pernah bemikah satu sama lainnya secara sah*
Pernyataan Pengadilan Agama itu misalnya perlu seba
gai pengganti surat nikah yang harus dilampirkan pada
permintaan pensiun janda pegawai negerl*
Pada waktu pembagian warisan, terutama kalau dlantara ahll warlsnya ada yang meragu-ragukan sahnya suatu
perkawlnan ahll warie lainnya, maka pernyataan Pengadil
an Agama yang demiklan itu juga penting.
Didalam praktek kesulitan yang dihadapl dibidang hukum perkawlnan terutama disebabkan 2 half yaltu :
1 . Terikatnya para hakim agama pada satu madhab saja,yaitu uadhab Syafi'i dalam memutuskan suatu perkara(telah kaml uraikan diatas, mengenai wall nikah)
2. Adanya peraturan perkawlnan yang bermacam-macam yang
berlaku bersama-sama*
Ada peraturan-peraturan yang menyebabkan peradilan
agama Islam tidak berhak memeriksa eeauatu perkara biarpun pihak-pihak yang berperkara (suami-isteri) dua-duanya beragama Islamf ya'ni s
(l) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk golongan Bropa (Burgerlijk Wetboek voor Europeanen)*
Blarpun dua belah pihak beragama Islam, tetapi kalau un
tuk pexkawlnan mereka harus berlaku Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tersebut, maka peradilan agama Islam ti dak berhak memeriksa perkara mereka*Jadi orang-orang da
ri golongan Eropa atau golongan Tlonghoa, blarpun eudah
masuk Agama Islam, maslh tetap bertakluk pada Hukum Per
data Eropa dan peradilan agama Islam tidak berhak memeriksa perkara mereka; (llhat ayat (2 ) dari pasal 2a*Pe-
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raturan Peradilan Agama Islam).
Kalau eeorang darl golongan Eropa atau Tionghoa masuk agama Islam, lalu kemudian kawin dengan aeorang wanita Indonesia asli. Yang beragama Islam dimuka pegawai
nikah Islam secara Islam, Itu benar perkawinannya menu
rut hukum Islam sah, akan tetapi menurut Hukum Umum yang
berlaku di Indonesia peifcawinan tersebut tidak sah,86~
bab perkawinan mereka seharusnya dilakukan menurut Hu
kum Perdata Eropa c.q* Tionghoa.
(2) Menurut Peraturan Perkawinan Campuran(»Begeling of
de Gemengde Huwelijken, yang dimuat dalam staatsblad
1898 No. 15 8 ); perkawinan antara dua orang yang di In
donesia masing-masing bertakluk pada hukum-hukum lain
itu diatur menurut hukumnya si suami. Jadi kalau si su
ami seorang Indonesia asli yang beragama Islam perkawinannya diatur menurut Hukum Islam (ada aturannya talaq ruju* dan sebagainya) dan Peradilan Agama berkuasa
memeriksa perkara perkawinannya. Sebaliknya jika si su
ami seorang dari golongan Eropa atau golongan Tionghoa
meskipun beragama Islam, perkawinannya diatur menurut
Hukum Perdata untuk golongan Eropa dan jika ada perselisihan antara suami isteri maka pengadilan agama ti
dak berkuasa untuk memeriksanya.
Dalam perkawinan campuran hukum-hukum dari berbagai golongan penduduk itu sama derajatnya, tidak ada
disoriminatie terhadap sesuatu hukum sedang agama ti
dak boleh menjadi suatu rintangan untuk perkawinan itu.
(3)n0rdonansi Nikah untuk Indonesia Kristen",(*Huwelijks - ordonantie voor Christen - Indonesia) untuk Ja
wa, Hinahasa dan Ambon, yang dimuat dalam staatsblad
1933 No. 74.
Dalam pasal 74 dari Ordonansi ini ada peraturan,
bahwa pemikahan yang dilakukan menurut aturan- aturan
dalam ordonansi ini atau yang dikemudlan hari dikenakan pada ordonansi ini, torus diatur menurut ordonan-
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9 i ini blarpun suami-isteri dua-duanya atau salah seo

rang dlantara mereka Itu pindah agama lain darlpada agama Kristen. Jadi misalnya suaml iateri yang bemikah
menurut ordonansi tersebut lalu kemudian dua-duanya atau salah satunya masuk Agama Islam, maka perkawlnan
mereka masih tetap dlatur menurut peraturan perkawlnan
Kristen, jadl peradilan agama Islam tidak berhak meme
riksa kalau terjadi perselislhan mengenai perkawlnan
mereka.
Lain halnya kalau seorang lakl-lakl Indonesia aeli
yang beragama Kristen yang belum mempunyai Iateri atau
yang tidak lagl mempunyai isteri, masuk agama Islam la
lu kemudian kawin dengan seorang wanita Indonesia Asli
yang beragama Islam secara Islam, itu perkawinannya adalah sah (juga menurut Hukum Umum) dan kalau tlmbul
perkara tentang hal jang mengenai perkawlnan mereka itu
maka peradilan Agama Islam berhak memerlksanya.
b. Perkawlnan campuran pada maayarakat yang Heterogen
didalam raaaa perallhan manu.lu MaBYarakat Hero,-ran yang
berdasar Pancasila.
Didalam bab ini kami Ingin membahaa suatu hal yang
sejak dahulu kala merupakan suatu clta-cita untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdirl dari
bermacam-macam suku bangsa, ras/keturunan dan Agama un
tuk menjadl satu bangsa Indonesia yang merupakan suatu
kesatuan yanf Homogen.
Salah oatu usaha untuk merealisasi clta-cita seperti tersebut dlatas adalah dengan jalan menganjurkan perkawlnan antara golongan yang berbeda-beda itu. Terutama
bagl generasi mudanya, istilahnya yang sudah popular adalah assimilasi.
Untuk pelaksanaannya diperlukan suatu peraturan hu
kum yang mengatur tentang tata cara, pelangsungan
dan
akibat-aklbat selanjutpya.
Pada waktu ini untuk membentuk suatu hukum yang ber-
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laku bagi seluruh bangsa (unifikasi hukum) khuai anya bagi hukum Perkawinan rasanya masih sangat sulit untuk dilaksanakan* Entah kelak dalam beberapa generasi yang akan datang.
Karena itu waktu ini masih dirasa perlu adanya suatu
undang-undang/peraturan yang mengatur perkawinan
antar
golongan/perkawinan campuran itu*
Yang diseeuaikan dengan keadaan/aituasi masa kini,sebagal peraturan yang tugasnya merlntis kearah peralihan da
rl bermacam-macam hukum yang berlaku bag! Masing-masing
golongan didalam masyarakat menuju terbentuknya aatu hu
kum bagi seluruh rakyat Indonesia (unifikasi hukum)*
Sebenamya sudah ada undang-undang yang mengatur hal ter
sebut diatas, tetapi undang-undang itu adalah hasil wa risan jaman kolonial, yaitu Gemengde - Huwelijken Regeling (GHR) yang termuat dalam L#N* (S) tahun 1893 No,
158* Jadi sudah beruaia 3/4 abad lebih*
Sebelum terbentuknya undang-undang dlmaksud, jasa
dari
G.H.R. inilah yang masih kita gunakan sampai saat ini*
Diantara generasi muda Indonesia eekarang meraang ada
kecendeiungan untuk melangsungkan perkawinan campuran
tersebut* Tetapi selalu terbentur oleh peraturan
yang
sifatnya menghalang-halangl terlangsungnya maksud itu*
Didalam bab ini kami ingin mengetengahkan suatu segi darl perkawinan campuran* Yaitu perkawinan antara agama khususnya perkawinan antara orang-orang yang bera
gama Islam dengan orang-orang yang beragama bukan Islam.
Sebagaimana diketahul, sebagai akibat kolonialisasi
Indonesia yang berabad-abad lamanya, maka terjadilah keaneka warnaan slstim hukum yai^ berlaku di negeri ini*
Dan Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia,
temyata mempunyai andil terhadap keaneka waraaan sis tim hukum perkawinan*
Karena itu, perkawinan antar orang yang berlainan agama
merupakan perkawinan antar sistim hukum* Tinjauan ;)uri-»
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dls terhadap perkawlnan ini sangat penting, k&rena tej>
nyata dalam praktek masih banyak kesalahan dalam pentrapan hukum, hingga memungkinkan terjadinya perkawlnan
resml yang tidak syah, yang juridis menyebabkan hubungan mereka tidak lebihnya dari hidup bersama yang tidak
ierakibat hukum lengkap seperfci dalam perkawlnan yang
4yah* Misalnya yang banyak terjadi, perkawlnan seorang
laki-laki Tionghoa dengan wanita Indonesia asli, yang
oleh Khotip dinikahkan dengan prosedure perkawinan dari
hukum Islam, padahal menurut hukum positip kita, perka
winan itu harus dilakukan menurut hukum pihak mempelai
laki-laki.
Eus hukum perdata Barat, Perkawinan demikian ini dapat
berakibat jauh tidak hanya bag! mereka yang mengikat
tali perkawinan tetapi juga terhadap ahli waria mereka
terutama anak-anak yang dilahirkan karena perkawinan
mereka.
Juridis anak yang dilahirkan itu tetap anak yang
tidak syah dan untuk dapat menjadi ahli waris, anak itu memerlukan pengesahan (pengakuan) orang tuanya,Itupun hanya akan menerima sepertiga bagian sekiranya ia
anak yang syah (ps* 863 B.fff) Lebih celaka lagl, ka
lau anak itu tidak diakui syah dengan perbuatan-perbuatan formil oleh orang tuanya, maka anak itu berkedu dukan sebagai anak sumbang atau anak zina dan karena
itu ia tidak mendapat bagian apa-apa.
Ia harus beihak mendapat nafkah seperlunya yang tidak
dijamin secara past! oleh hukum (mohon dlperhatikan
pasal-pasal 867 s/d 869 B.W. Indonesia),
Untuk menghindari peristiwa-peristiwa demikian 1tu, maka seyogyanya kepada siapa yang bermlnat untuk
melakukan perkawinan yang resmi, harus diterapkan kepadanya hukum peifcawinan yang berlaku dan menguasai
perkawinan mereka itu. Karena itu sangat dimohonkan
pezhatian bagi mereka yang bertugas untuk mereamikan
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- 31 perkawlnan itu agar benar-benar menyelidiki hukum apa
yang seharusnya diterapkan, dan meminta advis hukum
kepada ahlinya sekiranya ada keragu-raguan baginya.
Demikian menurut L.S.H. Soeaarno dalam tullaannya dl
Majalah Hukum d#n Keadilan.
Ditinjau dari segl Islam, ini prlnclpe peikawinanan antar agama itu dilarang, seperti yang dimaksud oleh ayat 221 surat A1 Baqarah.
Baru kemudian dladakan perkecualian, seperti yang terdapat dalam surat A1 Maldah ayat lima, dlmana laki-lakl Islam diperkenankan menikah dengan wanita ahlal ki
tab, yang oleh kebanyakan ulama diartlkan wanita yang
beragama Hasrani dan ^ahudi, karena mereka Ini beraga-r
ma dengan mengikuti nabl-nabi yang dapat dltarik dari
keturunan lurus kepada nabi Ibrahim.
jfebl-ltabl tersebut mempunyai kitab-kitab yang diwahyukan Tuhan dan dasar ajarannya adalah monotheisme.
Sebaliknya bag! wanita, tak ada perkecualian yang
membolehkan mereka kawin dengan laki-laki diluar Islam.
Loglka dari wahyu i'uhan ini temyata sesuai dengan kodrat kerumah tanggaan, bahwa bagalmanapun juga maka suaml tetap merupakan kepala rumah tangga* Jika wanita
Islam kawln dengan laki-laki bukan Islam, maka la akan
terpengaruh untuk keluar dari Islam, dan seba'liknya de
mikian jika wanita Nasrani ataupun Yahudi menlkah
de
ngan laki-laki Islam.
Adalah kenyataan bahwa aengan adanya keaneka ragaman masyarakafc di Indonesia ini, maka terdapat pula kea
neka ragaman hukum. Anggauta masyarakat yang terdirl
dari berbagai-bagai kelompok masyarakat kecil, menyatu
dalam pexgaulan hldup bersama, yang memungklnkan mere
ka saling mengadakan perbuatan hukum, antara lain Ba
ling mengikat diri dalam suatu perkawinan. Karena itu
terjadl perkawinan antara penduduk yang masing-masing
1). Majalah Hukum dan Keadilan Ho. 5/6 Tahun ke III Nopember-Desember 1972 halaman 22 dan seterusnya.-
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ngan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang majemuk tadi,
tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang majemuk, dan diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat menampung
hubungan dan akibat hukum dari perbuatan antar hukum me
reka.
Dibidang hukum Perkawinan kaidah hukum antar sistim
hukum itu tfelah dituang dalam bentuk perundang-undangan,
yakni Peraturan Perkawinan campuran, yang terkenal dengan
singkatan G*H.R,, singkatan dari Gemengde Huwelijken Regeling. Sedang dalam bentuk K.B.nya bersama Reveling op
de Gemengde Huwelijken (lihat Eagelbrecht tahun154 halaman 505)* yang termuat dalam L.N. (3) tahun 1898 No. 158.
Menurut sifatnya, maka perkawinan antar agama adalah
perkawinan campuran, karena perkawinan itu terjadi dari
perbuatan hukum orang-orang yang masing-masing tunduk pa
da siatim hukum yang berlainan, sebab pasal 1 dari G.H.R,
tersebut member! definisi tentang perkawinan campuran sebagai! „Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan, disebut perkawinan campuran/Huwelijken tusschen personen, die in Indonesia aan
een vershillend recht onderworpen zijn, worden gemengde
huwelijken genoemd.
Mengingat perkembangan kebudayaan nasional pada umumnya, dan hukum nasional khususnya, maka peraturan pelarangan perkawinan wanita Islam dengan pria bukan Islam
tersebut, masih harus tetap berlaku, tetapi ruang lingkup daya lakunya dibatasi hanya kepada orang-orang Islam
yang benar-benar patuh.
Sedang kepada mereka yang tidak patuh, maka pela rangan tersebut tidak dapat dipertahankan didunia ini.
Mereka harus dlberi jalan keluar yang yuridis legal,
mesklpun religius tidak legal* Dan urusan religius ini,
biarlah dipertanggung jawabkan sendiri oleh pemeluknya
yang tidak setia itu, nanti diarena pertanggungan jawab
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ocoudah la nonin^al. Untuk koporluan itu 6.H.B. tolah
aoruauokan kotontuan yang aonjaaln tladanya rlntangan
ba£i noroka yang akan nolakulcan perkawinan antar agana,
ooporti yang tortora dalan paoal 7 ayat 2 yang borbunyl : „Perbcdaan ouku caupun koturunon tidak dapat nonJadi ponghalang untuk borlalcunya perkawinan".
Jadi jolaoXah, bahwa untuk aoXakukan perkawinan
*
antar agaoa antara poouda Krloton dengan peouda lolan,
yakni dongan nenonpuh kotontuan-ketentuan yang tordapat
dalaa Q.H.H, toroobut dlataa*
Uonf onai tnta cara porkatilnan campuran antara aga
ma Ini diatur dalaa po. 7 S.U.K. Ayat 1 paaal itu nonentukon bahwa untuk nonyolon^garakan ouatu porkavrinon caapuztin haruo oobolucmya oudah torayata, bahwa oleh oibakal iotori diponuhi oyarut untuk dapat kawln yang ditontukan oloh hukua yang berlaku bag! bakal iotori itu, Ja
di kalau wanlta itu Krioten diporlukan keoukupan usur
dan ijln kawin kalau bolun cukup utaur sedang bagi wanita
XoXaa yang oau aoXakukan porkawlnan canpuran harus dipo
nuhi adanya pall dan aakol« Wall ini yang oorlng conIn bulkan koouXitan, oobab orang tua yang boragama
IoXaa
donjon balk akan menolak porkav?1nannya.
Paoal 7 ayat 3 nonontukan tonda-tanda dlponuhlnya
oyarat-oyarat bagi nenpolal poroapuon, yaitu harua ada nya kotorangan darl pegawai polaksanaan perkawinan, yang
bagi unat Iolan borartl Kantor urucan Agaaa, oodang bagi
umat Krloton diporlukan kotorangan darl Kantor Catatan
Sipil. Can blXa kantor Urucan Agana itu nonolaknya, aaka
pocudl itu dapat ainta koputuoan darl Pon^adllan Kocori
dan Pengadilan Hogori borhak acmbori koputuoan yang berlaku oobagal pongganti ourat kotorangan yang diporlukan,
ooklranya Kantor Uruaan Arnca conolok, oodang Pon^adlXan
liogeri borpondapot bahwa ponolakan Kantor Uruoan Agaaa
Itu, dltlnjaut darl aogl hukua pooitip tidak boraXa&an.
Jadi untuk aoXakukan porkatrlnan peaudl Krloton de
ngan pocuda XoXaa, calca pojabat peXakoana nikah tidak
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boleh hanya oekedar bertanya-tanya dengan jawaban lioan
yang memuaokan, melainkan dlperlukan ourat kotorangan
dari Catatan Sipil, dan kalau ditolok oloh Catatan Sipil, maka dlperlukan koputucan dari Pengadilan Uegeri
sebagai gantinya*
Dalam hal ini bagaimanakah oikap Uahkamah Agung
kita?
Ternyata tlahkomah Agung mompunyai oikap yang tegao,mecLportahankan kooodarajatan terhadap segala slotim hukum
yang ada, dan dengan tegao-tegas mengeloni G.H.R.Untuk
ini ada ouatu cardinal decision, yakni Koputuoan Hahkamah Agung tertanggaX 16 Pobruari 1955, terhadap perk a m Reg. Ho. 245k/SipA953.
Dalam perkara ini, ponggugat kaoasi, R.H. Sadikin
Suriatmadja, Ketua Tata Uo&ha Keaenterian Agaaa,tinggal
di Paseban Gang IX Ho. 167 Jakarta, menggugat untuk kasaoi tortiadap Ketetapan Pengadilan Negori Jakarta pada
tanggal 17 Juni 1952, yang telah menolak keberatan Kantor Uruoan Agaca Kecanatan Potamburan untuk mcmberikan
ijin kawin antara Perempuan R.A. Soemarai Soeriatmadja
yang beragana Ialaa dan hendak menikah dengan Uroifcuo
Elias Hendelu, Aopiran Komioaris Polioi yang beragama
Kristen.
Hahkamah Agung dalam keputuoannya, menolak kaoasi dari
R.H. Sadikin Soeriaatmadja, dan menghukuanya untuk membayar biaya perkara.
Yang sangat oenarlk dari koputuoan ini adalah resuaernya yang berbunyi t „ Uonurut Hukum Islam untuk
perkawinan anak perempuan dlperlukan idzin dari ayahnya seloku walu mujbir, keouali dalam hal bahwa dari
pihrk Hukum tidak ada halan^an terhadap dirinya lelaki
yang hendak mcngawinl anak gadis itu, dalam hal mana
anak ini berhak untuk membawa halnya komuka pembesar
yang berkuasa, idzin siapa untuk perkawlnan dijalan *
kan pengganti idsin dari wall mujbir.
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Islam akan menikah dengan orang lelaki yang beragama
Kristen, berlakulah peraturan tentang Perkawinan Campuran dari Staatsblad 1898 - 158, yang dalam pasal 7
ayat 3 menentukan bahwa dalam hal ini harus ada keterangan dari Kepala Kantor Uruoan Agama ditempat, bah
wa tiaaa halangan untuk perkawinan itu.
Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama ini da
pat dianggap aelaku pengganti idzin dari wali mujbir
yang termaksud diataa, eedang menurut pasal 7 ayat 2
pemberian keterangan ini tidak boleh ditolak berdasar
atas perbedaan agama, kebangsaan atau keturunan* 2 )
Kasus seperti yang diatas, pada waktu sekara rang ini lebih sering terjadi. Dan sering pula hasil
keputusan Pengadilan kurang memuaskan dipandang dari
sudut keadilan masyarakat pada masa kini*
Maka sangat diharapkan ada peraturan/undang undang yang dapat menampung kasus-kaaus eemacam itu,
sehingga cita-cita negara hukum dapat selekasnya terlaksana di negara ini.

2) H. 1955 No. 3 halaman 44/^ouw Giok Siong, Himpunan
Keputusan-keputusan Hukum Antar Solongan, halaman
137 dan seterusnya.-

Skripsi

BEBERAPA CATATAN DAN TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERKAWINAN ...

HAJAT ROEWITO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- 3b BAB

IV.

KKPUPUKAH SUAMI ISTKRI DALAM MASYARAKAT

l).

Ditengah-tengah perkembangan demokraoi yang sekarang
naapak diaeluruh dunia, maka tidak dapat ketinggalan perhatian uaum terhadap kedudukan suami isteri dalam masyarakat secara yang ditujukan kepada prinsip persamaan hak
dan persamaan kewajiban.
Selaku prinsip, hal persamaan hak dan persamaan kewajiban ini sudah barang tentu tidak dapat disangkal oleh
siapapun juga.
Hal ini dapat dikatakan sudah seharusnya dan sepan tasnya dalam suasana kedemokrasian, yang pada zaman sekarang meliputi masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khuauanya*
Pembatasan didalam prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki ini, pada dasamya hanya dapat diakui apabila pembatasan itu diakibatkan oleh perbedaan jenis
kelamin yang nyata dan tegaa antara aeorang perempuan dan
seorang laki-laki*
Mengenai perbedaan selainnya dari jenia kelamin an
tara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan iste
ri dalam masyarakat dan dalam keluaxga pada zaman sekarang sudah tidak begitu nampak menonjol lagi bila diban
ding dengan keadaan zaman sebelum Indonesia Merdeka.
Sekarang kedudukan laki-laki dan perempuan
dalam
masyarakat dikatakan sederajat.
Begitu pula kedudukan suami isteri. Tetapi keduduk
an suami sebagai Kepala Rumah Tangga masih tetap kita akui v walaupun hal itu merupakan suatu etiquet belaka.
a. Hat dan kewa.Hban auaal l«t«rl.
Kedua suami isteri wajib setia dan member! bantuan
satu kepada yang lain serta wajib aengurus anak - anak
mereka* Isteri harus tunduk kepada suami dan harus tinggal befrsama dengan suami. Suami harus melindungi isteri
1) WIRJOKO PRODJGDIKORO R - Hukuffi Perkawinan di Indone
sia, cetakan kelima iJakarta 9
1967, halkman 33.
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kedudukan dan kekayaannya (pasal 45 ayat 2 Staatsblad
1933-74) 2).
Ini sesuai dengan penentuan dalam Hukum Adat dan Hukum
Islam, bahwa sisuami berkewajiban memberi nafkah kepada
iateri menurut kedudukannya dalam masyarakat dan menurut
kekayaannya.
Ini berarti, bahwa si-isteri dapat menuntut dimuka penga
dilan, supaya nafkah ini betul-betul dibeiikan.
Istilah suami sebagai kepala rumah tangga sebenarnya hanya merupakan suatu etiquet belaka, seperti siiatu
papan nama dinuka rumah kediaman aelaku keluarga, biasanya aenyebutkan nama sisuami saja, malahan dapat dikatakan, bahwa hakekatnya segala tindakan untuk keperluan rumah tangga seharusnya didukung dengan kata sepakat dari
suami Iateri. Hanya dengan mengambil hakekat ini sebagai
patokan dapat diharapkan sepenuhnya akan ada suatu persesuaian irama atau harmoni dalam hidup rumah tangga.
b. Kemampuan bertindak kedua pihak.
Fengaruh suatu perkawinan terhadap kedudukan suamiiateri dalam masyarakat nampak perbedaan besar antara
hukum Adat dan hukum Islam dan hukum Eropa dari Burge rlijk Wetboek dilain pihak.
Menurut hukum Adat serta hukum Islam seorang perempuan dewasa kawin tetap seperti sebelum kawin, berkuasa
untuk melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat,
seperti $ jual-beli, sewa-menyewa, menghibahkan dan menerima hibah, memberi kuasa dan menjadi orang kuasa dan
lain sebagainya.
Sedang menurut hukum Eropa dari Buigerlijk Wetboek, setelah kawin pada umumnya hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum itu secara syah, jika dibantu
atau
dikuasakan secara tertulis oleh suaminya, kecuali dalam
2) Ibid, halaman 56.
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1* - Bila isteri melakukan tindakan untuk keperluan ru
mah tangga*
2 * - Membuat perjanjian kerja sebagai majikan untuk ke
perluan rumah tangga.
3. - Menjalankan perjanjian sendiri, misalnya menjadi
dokter, pengacara*
4* - Membuat testament.
5. - Ifenyimpan dan mengambil uang dikantor Tabungan Poa.
6 . - Mengadakan perjanjian kerja sebagai buruh.
Bila isteri hendak bertindak dimuka pengadilan, ia
juga membutuhkan bantuan dari suami, kecuali jika ia dituntut dalam perkara pidana atau jika ia mengajukan tuntutan untuk bercerai, hidup berpisah atau pemisahan haa>
ta benda.
Mengenai kemampuan bertindak isteri yang harus ada
bantuan suami, ini tercantum dalam pasal 108 Buigerlijk
Wetboek. Tetapi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963, yang menghapuekan pasal - pasal
Buigerlijk Wetboek, yang sudah tidak sesuai lagi dengan
alam Indonesia Merdeka, yaitu antara lain pasal 108,110
B*W*, yang mengatur wewenang seorang isteri untuk mela
kukan tindakan perbuatan hukum*
Jadi dengan adanya surat Edaran tersebut,
isteri
menjadi cakap bertindak tanpa bantuan suami* Hamun walaupun demikian, suami sebagai Kepala Keluarga yang tercantum dalam pasal 105 B*Wt masih tetap dipertahankan*-
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BAB V.
PEMBUBABAN PEHKAWIHAH.
a* Pihak-pihak vang dapat mohon perabubaran.
Kalau seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, tentu bermaksud dalam pikiran mereka suatu angan angan untuk hidup bersama selama-lamanya, artinya:8 ampai
salah seorang dari mereka meninggal dunia.
Keinginan suami-ioteri untuk terus hidup bersama ini dimasyarakat Indonesia disokong penuh oleh keluaigakeluarga mereka. Ini berhubungan dengan kenyataan,bahwa
eoal perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan soalnya
suami-isteri saja, melalnkan juga soalnya para sanak keluar^a yang turut merasakan pula baiknya perkawinan yang
berlangsung terus*
Tetapi ada kalanya pula, bahwa suatu perkawinan adalah demikian buruk keadaannya, sehingga dllihat
dari
sudut apapun juga, lebih balk perkawinan itu dlputuskan
dari pada dilangsungkan*
Ada suatu Agama, yaitu Agama Kristen Katholik, yang
tidak memungkinkan perceraian perkawinan itu, tetapi di
Indonesia dan dilain-lain negara juga, perihal perkawin
an diantara orang-orang Kristen pada umumnya, dianut su
atu prinsip, bahwa suatu perkawinan oleh Undang- Undang
dipandang hanya selaku suatu perhubungan perdata belaka
antara suami dan Iateri, artinya terlepao daripada pera
turan Agama sisuami atau si-isteri* Lihat pasal 26 B.ff.
dan pasal 1 dari Staatsblad 1933-74, mengenai perkawin
an untuk orapg-orang Indonesia - Asli - Kristen di Jawa,
Minahasa dan Ambon.
Dengan demikian, peraturan dari B.W. dan dari Staats
blad 1933-74, yang memungkinkan perceraian perkawinan
(echtscheidlng) berlaku juga bagi orang-orang yang bera
gama Kristen-Katholik*
Bagi orang-orang Indonesia-Asli yang beragama Islamfbahwa pengaruh Hukum Islam adalah sangat besar perihal per-
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kawinan pengaruh hukum Islam itu nampak betul - betul,
Tetapi dalam melaksanakan peraturan hukum
Islam
perihal pengertian perkawinan ini, telafa nampak
juga
pengaruh dari corak kekeluaigaan pada hukum Adat, yang
berlainan dipelbagai daerah di Indonesia*
Misalnya didaerah-daerah dengan corak ke-ibu-bapaan (ouderrechtelijk) yang merupakan bagian terbesar di
Indonesia, nampak penyenderungan pada suatu pembubaran
perkawinan secara kata sepakat dari suami dan isteri,se
dang doktrln baik dari hukum Islam maupun dari hukum Kris
ten tidak mengenai suatu pembubaran perkawinan secara ka
ta sepakat antara suami dan isteri*
Dikaiangan orang-orang Islam, dimana pembubaran per
kawinan yang lasim adalah berupa pemberian talak oleh su
ami kepada isteri, maka sering si-suami memberi
talak
itu atas permintaan atau desakan ai-ioteri*
Dikalangan orang-orang Kristen kata sepakat ini terlihat dalam hal salah seorang suami atau isteri menuntut
perceraian berdasar atas suatu sebab yang dimuka
hakim
diakui penuh oleh pihak yang lain,
Pengaruh corak kebapaan (vaderrechtelijk) nampak ditanah Gayo, Alas dan Bataky dimana pembubaran perkawinan
adalah jarang terjadi, terutama secara talak oleh suami,
oleh karena perkawinan disana kebanyakan bersifat jujuran
dengan pembayaran uang mas-kawin yang agak tincgi, dan
sudah semestinya hal sesuatu yang mahal harganya pembeliannya, tidak mudah dilepaskan.
b. Pihak-nihak varat danat membubarkan*
Menurut U.U. Perkawinan yang baru, didalam pasal 39
ayat 1 disebutkan, bahwa pembubaran perkawinan hanya da
pat diputus oleh sidang Pengadilan*
Didalam pasal tersebut hanya disebutkan Pengadilan saja,
berarti bagi orang-orang yang tunduk kepada B*W*dan H.O*
C.I* pada Pengadilan Hegeri dan bagi orang-orang yang me
lakukan perkawinan secara Islam pada Pengadilan Agama*
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Homun apabila autu Pengadilan Agaaa yang ada cekarang Ini tidak dltlngkatkan, ooka keadllan bagi wanita
dalan perkawlnan belum terjanin dengan balk.
Dua oegi penting dalam perkawinan yang dilangoungkan aenurut hukum Iolaa lalah Perceraian dan Pernaduan.
Dua bagian inllab yang perlu oondapat pengaturan secara
jelao, torporinci dan menglndahkan hak-hak kedua belah
pihak, balk ouaml naupun loteri 1)*
Dalan masalab perceraian yang pentlng lalah s
1. - Adanya alaoan-alaoan (oobab-oobab) perceraian yang
paotl dan dlperlncl dalam Undang-Undang.
2. - Hak yang oana untuk mengajukan pexmintaan, pooutuoan perkawinan bagi ouani naupun iateri.
3. - Prooedure yang paotl, dent,an aenglndahkan hak azasi
nanusia bagi kedua belah pihak.
4. - Adanya pengaturan tentang akibat perceraian(nafkah
untuk bekae loteri, pcnbaglan harta benda, pendldlkan untuk anak-anak).
Undang-Undang Dacar tahun 1945 telah menjanin peroamaan kedudukan wanita didalan hukum dalan paoal 27 ayat 1, yanr berbunyi i "Segala wazganegara beroamaan kedudukannya didalan hukun dan ponerintahan dan wajlb menjunjung hukun dan pemerlntchan itu den~an tidak ada kecualinya".
Tldaklah nengherankan, dan bahkan suatu plklran yang
aangat login dan wajar, jika kaua wanita juga dalan hal
perceraian itu aenuntut peroanaan hak antara euaml
dan
loteri.
Praktek menunjukkan, bahwa tidak adanya kepastlan
hukun dalam hal perkawlnan, maka dlanut c a m yang bernacam-nacan dalam hal percoroian.
Dalam prakteknya ada ouani loteri yang berdua aenghadap ke pen^hulu dengan pemohonan untuk borceralgadakalanya auaml yang datang nan^hadap dan menyatakan niat
untuk montsCLak iotorinyaj ada yanp aembuat ourat talak a1) IJy, SUWAran SAIiYO - Korapao 14 Juni 1973.
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tao ourat beraeterai, yang disaksikan oleh dua orang oaksi yang kenuaian dikirlm kepada laterinya (Burat
talak
partikelir?); ada suami iotori yang membuat persetujuan
beroana untuk bercerai dibuat atas surat bermeterai dan
kemudian dinohonkan pengeaahan oleh penghulu. Praktek praktok itu menunjukkan bolun adanya kepastian.
Sebagaimana telah diketahui oleh umun, Undang-Undang
nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 1954
hanya mengatur pencatatan nikah, talak dan rujuk dan bu
kan merupakan Undang-Undang yang mengatur perkawinan oecara materiil.
Ada baiknya untuk diungkapkan disini, bahwa R.U.U*
tentang Pokok-pokok Peraturan Pernikahan Umat Ialam da
lam pasal 41 ayat 3 menyebutkan, bahwa talak harus dila
kukan dimuka Pegawai Penoatat Nikah dan dua orang oakoi.
Didalam proses di Pengadilan itulah pentins adanya
syarat-syrat perceraian. Pemohon mengajukan alaoan-alaoan nongapa la menghendakl poautuoan perkawinan, eebaliknya pihak yang lain dapat meabantah dan membela diri dan
jika perlu melancarkan gugat ballk* Proaea yana deaiklftn
lah yang mermhilan^kA.n nifat sesihak daripada suatu per
ceraian. Pembuktian tuduhan dari satu pihak itu penting
artinya untuk akibat-aklbat putusnya perkawinan* Umpamanya aeorang isteri yang terbukti tidak baik kelakuan hidupnya tidak berhak atas nafkah sesudah perkawinan putuo
dan oeyo^yanya juga tidak diberikan hak untuk mengasuh
anaknya, sebab akan membahayakan pertumbuhan moral/men tal anak yang bersangkutan.
Sekarang ini ada pikiran-pikiran agar semua perooraian prooeaaya melalui Pengadilan Uegeri, juga untuk orang-orang yang menlkah monurut hukum Islam* Sementara
alasan yang dikemukakan ialoh pertana-tama untuk menuju
kepada keaatuan Hukum. Kedua, oleh karena hukum acara
pada Pengadilan Agama belum jelas adanya.
c. Dftaar-dasar/alaaan-alanan Pembubaran.
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ini, walaupun kadang-kadang diantara peraturan -peratur
an yang termuat didalan B.W. f H.O.C.I., Hukum Adat maupun Hukum Ialam bupyinya berlain-lainan, tetapi pada umumnya iei dan maksudnya saa&a, yang pada pokoknya disebabkan karena i
1 - wafatnya salah satu pihak;
2 - salah aatu bepergian, diikuti dengan perkawinan yang
dllakukan oleh pihak yang ditinggalkan dengan seorang
ketiga.
Disini H.O.C.I. menentukan tenggang waktu bepeigian
itu 2 tahun, B.W. menentukannya selama 10 tahun,
3 - adanya perceraian perkawinan.
Terputusnya suatu perkawlnan oleh karena wafatnya
salah satu pihak, didalam hukum Adat dan hukum Islam ti
dak disebut-sebutkan, oleh karena hal ini sudah semestinya#
Dalam nomor ke 2 tersebut diatas harus dicantumkan, bahwa perkawinan yang baru, tepat dllakukan* Jadi
tepat pada waktu pemikahan kedua itu, sehingga ada persesuaian dengan hakekat monogaml yang dianut oleh B.W.
dan H.O.C.I* dan sekarang ini suatu prinsip yang dianut
oleh U.U. Perkawinan yang bersifat Nasional.
Sebalknya mengenai hal ini ditentukan olth Penga
dilan sehingga akibatnya menjadi bersifat past! dan syah.
U.U, Perkawinan klta tidak aenyinggung hal tersebut* Didalaa U.U, itu hanya disebutkan; Perkawlnan dapat putus
karenai (l) a. kematian, b. perceraian dan o* ada keputusan Pengadilan*
Mengenai perceraian perkawinan ini harus diputuskan oleh Pengadilan. Sesuai dengan U.U. Perkawinan,pasal
39 ayat 1 dan sebelum diputuskannya perceraian Hakim berkewajiban untuk mendamaikannya terlebih dahulu.
Di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1955 diresmikan
berdirinya suatu badan eetengah resml, yang dinamakan t
Panltya penasehat perkawlnan dan Penyelesaian perceraian
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Dalam rencana kerja disebutkan, bahwa P5 mempunyal
tugas yang dlbagl kedalam tlga bagian, yaltu t
- bagian A memberl penerangan tentang soal perkawinan;
- bagian B memberl nasehat atau keterangan-keterangan
dalam soal kesulitan-kesulitan perkawinan atau krials
rumab-tangga eerta menearikan jalan perbalkanpya;
- bagian C memberl nasehat dalam penyelesaian supaya
dapat tercapal kata daraai*-
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45 U ■U.P.PEEKAYfINAH YAKG SEDA3Kr/AKAK DIBICARAKAN DI D.P.R. IHDOHESIA.
Pada waktu bab ini kami tulis R.U.U* Perkawinan su
dah dinyatakan D.P.R. R.I, untuk menjadi U.U* Perkawinan,
sehingga kelihatannya sudah bukan waktunya italau klta bicarakan. Tetapi tidak ada jeleknya kalau kita bicarakan
mengenai latar belakang proses pengesahannya di D.P*H.
Pada mulanya yang paling mendesak untuk
dibuatnya
U.U. Perkawinan yang baru ini adalah dari golongan kaum
wanita, karena golongan itu yang paling merasakan akibatakibat dari ketidak adilan yang berlaku karena U.U. Per
kawinan yang lama, yang berasal dari zaman kolonlal itu,
juga disebabkan karena pengaruh pergerakan emansipasi wa
nita yang telah tersebar kenana-mana.
Didalam U.U. Perkawinan yang baru ini pada azasnya
menganut sistim perkawinan yang monogaam. Hengenai oifat
;rang monogaam dari perkawinan ini sudah merupakan tuntutan darl sebagian besar kaum wanita, karena bagi kaum wa
nita azas monogaam ini merupakan salah satu tujuan dalam
memperjuangkan emansipasinya.
Dalam tuliaan ini akan kami kutipkan hasil wawancara
dengan ibu-ibu tentang U.U.Perkawinan oleh Ky. Maria Su=giharto, yang dimuat oleh Harian Kompas 1).
First lady lbu Tien Soeharto menyatakan perasaannya, bahwa
U.U. Perkawinan yang sifatnya monogaam haruslah diperjuangkan dan karena hal ini menyangkut kepentingan wanita,
hendaknya wanita sendiri yang memperjuangkan, sebab aiapa
lagi yang bisa memperjuangkan kalau bukan kita sendiri*
Uenurut lbu Nelly Adam tlalik U.U. Perkawinan yang
akan datang hendaknya melindungi hak-hak kaum wanita,se
hingga sebenamya monogami lebih favourable untuk masya
rakat Indonesia*
Nyonyah Asmah Zahroni, seorang tokoh Islam, balk da
lam organisaei maupun dalam partai dan waktu ini lbu As
mah adalah anggauta D.P.R. dari fraksi Persatuan Pemba lj. Ey. L1ARIA SUGIHAKTO - Kompas 14 Juni 1973.
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ngunan. Ia berpendapat, bahwa U.U. Perkawinan untuk kopentingan umum harua ada* Undan^-Undang ini nantl, yang
tidak hanya menyangkut wanita saja, maka secara umum ha*
rus Dcmuat pasal-pasal yang mencakup kepentingan wanita.
Undang-Undang yang dlbuat oleh negara Ini nantl menurut
Ibu Asmah, Bebaiknya jangan monimbulkan koricuhan dalam
hukum Agama yang sudah tercantum dalam Agama maaing-maeing, mengingat negara klta itu ber-Pancaoila.
Dalam hal ini, pasti bigami yang tmdah tercantum
dalam hukum Islam tidak biB« dloinekirkan, tetapi hen*
daknya kita nanti mempunyai Undan^-Undang Poicok Perkav/inan dan tentang pasal ini (bi^aml aakcudnya) dimasukkan dalam klausul teroendiri* Sebagai peneluk agama Is
lam ia berpendapat, bahwa meskipun bigeud diicinkan,sebenarnya bukannya gampang fjyamt untuk bigami, uebab pertama-tama haruslah ad1 1 dan untuk bertln&Jc adll seaungcuhnya tidaklah gamp&r^. Ol'cnt&z^; Basulluloh oendiri,yang
beriateri empat orar^, sebenamya lebih merupakan tindakan soaial, karena mei^awini janda-Janda yang diting^al
mati suaminya dalam parang sabil. Selanjutnya,kata ibu
Asmah, nenang ada boberapa kooonacrun^an dari pihak wani
ta eendiri untuk mau dipermadu, karene b^berapa faktor,
aisalrjy&s (l) Kohormatan; (?) kelmtuhan m&teriil dan (3)
kebutuhau rohani ( tidak nelawan kodrat). Dan alasan 1 ni memang cenderun# untuk tlaak bisa menolak blgami, ka
rena daripad a barssinah, le b ih b a ik mengarabil I a t e r i l e b ih , karena b erzin ah adalah dost* bo&ar.

Ibu Emma Pux-adirja, usiu 70 tahun, tokoh tiga zaman,
baik dalam organiaaai wanita oaupun dalam pergerakan na
sional dan pernah aenduduki Jabatan-jabatan pentipg da
lam Pemarintahan, soportil D.?.A. dan aekamng oaslh menjadi anggauta D.P.B. Seperti Juga ibu-ibu yang lain,Tante i^raa (demikian sebutan beliau ini) m«nyata’;an, bahwa
U.U,Perkawinan
bersifet tfaaional dan oonogaam, mutlak harus ada. Dia tidak mengonyam'jinokan pendapat agar
diberikan kelong^aran ba^i fihak yang mampunyai hukum bl-
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47 gami dan untuk Ini tante Emma setuju sekali, apabila terpaksa ada pemaduan dengan syarat-syarat dan pertlmbanganpertimbangan yang kuat , dan harus ada dua orang saksi dan
dilakukan dimuka Pengadilan Negeri.
Wanita Menak dari Ciamis yang berfikir praktia ini mengemukakan selanjutnya, bahwa bigami bisa diadakan antara
lain karena alasan isteri sakit berat sehingga tidak bisa
melayani suami dalam tugasnya sebagai seorang isteri,kendati dia katakan, bahwa hal demikian past1 1 ah sedih seka
li (pijnlijk) katanya, tetapi kita harus berfikir secara
praktis.
Ny. Hoediyomo sebagai ketua umum organisaei wanita
yang tidak peraah absen dalam pergerakan perjuangan wani
ta, Perwari, menurut beliau undang-undang Perkawinan yang
slfatqya Nasional ini nanti bisa melindungi kedudukan wa
nita, balk dalam rumah tangga maupun dalam tugasnya seba
gai wanita. Mengenai pemaduan (blgami) wanita anggauta
D.P.R. ini mengatakan, bahwa apabila alasan-alasan sudah
sesual dengan syarat yang sudah digarlskan, ya bisa dijalankan, tetapi dia tidak setuju apabila alasannya karena
mandul. Kejam, katanya, sebab wanita mana tidak ingln pu
nya anak.
Kapten Otiyah adalah aeorang Kowal, berpangkat Kapten dan belum kawin, mengatakan mutlak perlunya UndangUndang Perkawinan yang menjamin kedudukan wanita. Dia se
tuju dengan adanya blgami, karena menurut dia perkawinan
adalah urusan prlbadi sekali, sehingga urusan sanksi-sanksi adalah dengan Tuhan, meskipun untuk ini harus ada sya
rat-syarat yang ketat dan beralasan sekali, demikian dia
terangkan. Ketlka dltanya bagaimana seandalnya dia meni
kah nanti, apakah bersedla untuk dimadu, maka jawabnya se
cara spontani MTak usah ya....".
Last but not least, Nyonyah Nani Sadlkln, Isteri Gubernur D.K.I. Jaya, mengatakan: soalnya, salahnya wanitanya juga sih, kenapa mau dimadu. Kalau dari pihak wanita
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tidak mau, pasti hal ini tidak akan terjadi. Jadi menurut
saya, dari pihak wanita sendiri harus ada sikap dan jangan justru menggoda laki-laki atau bapak-bapak yang maunya bigami.
Ketua Fartai Fersatuan Fembangunan Mintaredja berpendapat 2 ), bahwa azas monogami seperti yang tercantum
didalam R.U.U.Perkawinan yang baru, sangat disetujuinya.
Ulntaredja menambahkan, bahwa azas monogami itu sendiri
adalah sesuai dengan hukum perkawinan yang ada didalam agama Islam, sehingga jika R.U.U.Perkawinan ini disyahkan,
maka U.U. ini akan merupakan suatu contoh yang balk untuk
dunia Interaasional, terutama dlnegara-negara Islam.
Selanjutnya Ulntaredja menegaskan, bahwa Islam mengizinkan
seorang prla beristeri lebih dari satu "tidak menyolok".
Dan inlpun dilakukan oleh orang-orang yang sama sekali
tidak mengerti peraturan-peraturan perkawinan Islam.
Didalam keterangan Femerintah mengenal R.U.U. Perka
winan, Menteri Kehakiman Oemar Senoadji 3) menyebutkan,
bahwa disamplng bezmaksud menghindarkan orang mempermudah
bigaai dan perceraian yang sewenang-wenang, R.U.U.Perka
winan itu juga untuk menalkkan harkat, derajad, kedudukan
dan martabat wanita pada tempat yang semestlnya.
R.U.U.Perkawinan yang telah disetujui oleh D.P.R. itu, bukan konsepsl yang pertama di Indonesia tentang perundang-undangan perkawinan. Usaha-usaha dan pemlkiran mengenai penyusunan Undang-Undang tentang perkawinan sudah
berlangsung sejak 23 tahun yang lalu dan belum berhasil
terolpta Undang-Undang Perkawinan hingga bulan Agustus
1973.
Kronologi usaha-usaha dan pemikiran-pemlkiran mengenai perkawinan itu diuraikan secara terperinci dalam ke
terangan Femerintah 4), yang dibacakan Menteri Kehakiman
Oemar Senoadji didepan sidang pleno D.P.R., antara lain
2). Kompas, 11 Agustus 1973.
3). Kompas, 31 Agustus 1973*
4). Kompas, 1 September 1973*
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dibeberkan sebagai berlkuts
1 ). Dalam tahun 1950, Pemerlntah R.I. telah menugaskan kepada "Panltya Penyelidik Peraturan Hukum Perkawlnan,
Talak dan Rujuk" (dengan singkatan "Panltya Nikah, Talak
dcui Rujuk11) untuk menlnjau kemball segala peraturan mengenal perkawlnan dan menyuaun Benoana Undang-Undang yang selaras dengan perkembangan dan dinamikanya.
Oleh panltya itu telah dlselesalkan 2 R.U.U,Perkawlnan,yaItu R.U.U.Perkawinan Peraturan Umum, yang telah diselesaikan tahun 1952 dan R.U.U.Perkawinan Umat Islam, yang diselesaikan dalam tahun 1954* Selama dua tahun (1958-1959) D.
P.R. telah membahas kedua R.U.U. tersebut*
2). Mueyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga tahun
1960, yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial,
3). Konperensl Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (B.P4) Pusat, tahun 1963, yang diseleng
garakan oleh Departemen Agama.
4)* Seminar Hukum Nasional 1963 yang diselenggarakan
oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi). Semenjak 1963 LPHN
menlnjau masalah U.U*Perkawinan.
5). Dalam tahun 1966 Departemen Kehaklman telah menugaskan kemball kepada Lembaga Pembinaan Hukum Haslonal mengenai penyususnan R.U.U. Hukum Perkawinan yang bersifat
Nasional dengan landasan jlwa Pancaslla. Hasilnya telah di
sampalkan oleh Pemerlntah kepada D.P.R.G.R. tanggal 7 Sep
tember 1968, dalam bentuk R.U.U* tentang ketentuan-ketentuan Pokok Perkawlnan.
6 ). Tanggal 22 Mei 1967, Pemerlntah menyampaikan sua
tu R.U.U. tentang peraturan Pemikahan Umat Islam, yang dl
bicarakan oleh D.P.R.G.R, bersama-sama dengan R.U.U. ten
tang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan dalam bulan Oktober 1968. Kedua R.U.U. tersebut belum sempat diselesalkan D.P.R.G.R. bersama Pemerintah.
Demikian kronologi usaha-usaha tersebut, yang kini dl

Skripsi

BEBERAPA CATATAN DAN TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERKAWINAN ...

HAJAT ROEWITO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

50 coba lagi dengan mengajukan R.U.U, tentang Perkawinan,
yang telah dibahas oleh D.P.R. hnsil Pemilu.
Uenanggapi maealah U.U.Perkawinan, yang R.U.Unya pa
da waktu itu sedang dihadapi D-P.R. R.I., P*B. H.U.I.
(Himpunan Ilahasiswa Islam Indonesia) mengeluarkan pokokpokok pikirannya yang lsinya antara lain 5)i
Undang-Undang Perkawinan hendaknya disusun berdasarkan unifikasi dengan differonsiaoi, sedang peraturan per
kawinan yang menyangkut keyakinon Agama, seyogyanyalah di
serahkan kepada hukum perkawinan masing-masing umatnya
yang selama ini telah berlaku.
Selanjutnya "Indonesia Raya" mengabarkan sebagai berikut 6 ):
Umat Kathollk melihat nateri R.U.U,Perkawinan dari
segi-segi moral, hukun dan negara. Untuk menghindarl persengketaan atau ketegangan dalam usaha mengadakan unifikaci hukum dalam oembahas R.U.U. tersebut, diperlukan akal sehat. Sebab ketegangan-ketegangan itu bisa oaja timbul, tapi hendaklah diarahkan kepada hal-hal yang membawa kemajuan. Demikian dikemukakan oleh Sumandar dan Loh
Ginting sebagai wakil moat Kathollk Indonesia pada fraksl
Demokrasi Indonesia dalam Parlemen.
Selanjutnya dikatakan, U.U.Perkawinan hendaknya merupakan
pengejawantahan (manifestasi) darl masyarakat pluralistis
bangsa Indonesia, baik dilihat dari suku maupun agama. Domlklan pula, mereka memandax^ perlu adanya dialog antara
Pemerintah dengan semua pimpinan agama dan semua pihak
yang berkepentingan dalam pembuatan R.U.U.Perkawinan, ta
pi pemblcaraan itu bukan diEaksudkan untuk nencari yang
menang atau yang kalah, melalnkan untuk mencari persamaan
dalam menegakan negara Pancaslla ini. Umat Kathollk meli
hat pasal-pasal dalam R.U.U,Perkawinan yang perlu dlsempuraakan disamping ada pasal-pasal yang dlsetujul.
Devon Gereja Indonesia menyatakan 7) perlunya membe5)* Surabaya Post, 14 September 1973.
6 ). Surabaya Post, 14 September 1973-

7). Opcit.
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tuk menyesuaikan dirl dengan R.U.U.Perkawinan, agar tidak
terkejut. Hal ini dikemukakan oleh 3 orang wakil D.G.I.,
yaitui Sudaimo, S.A.E.Nababan dan Latui Mamalo kepada
fraksi Demokrasl Indonesia dalam koneultasi mereka. Selanjutnya dikemukakan D.G.I., bertitik tolak dari perbedaan
tugas Gereja hanya menjurus jemaat gereja, sedangkan tugas negara adalah untuk kepentingan negara.
Bertitik tolak pada Garis Beear Haluan ^egara, D.G.I* ju
ga menyatakan perlunya menuju kesatuan hukum.
Selanjutnya kita menuju kegedung D.P.R., dimana terjadi perdebatan yang sengit mengenai R.U.U. ini, dimana
dari fraksi Persatuan Pembangunan mengecam dengan hebat
hampir sebagian besar dari materi R.U.U. ini, karena oleh
mereka dianggap banyak hal-hal yang bertentangan dengan
hukum agama Islam. Dibawah ini akan kami kutipkan pemandangan umum dl D.P.R* mengenai R.U.U.Perkawinan yang dimuat oleh koran "Kompas".
Pembicara pertama adalah R. Tubagus Hamzah, dari
fraksi ABRI 8 ). Pada awal pldato Hamzah mengemukakan alasan-alasan, bahwa pengaturan perkawlnan merupakan masalah
masyarakat umum atau kepentingan nasional, bukannya sekedar masalah pribadi, golongan, adat ataupun agama* Fraksi
ABRI menyadari, masalah perkawinan pupya tempat pentlng
dalam agama. Melakukan perkawinan adalah melakukan ibadah.
Tapi kami yakin, semuanya menyadarl bahwa selaln masalah
ibadah, perkawinan juga merupakan muamalah, sehingga pengaturannya Juga merupakan masalah kepentingan umum, ujaxtnya.
Praksl ABRI setuju masalah perkawlnan eegera diatur dalam
suatu bentuk U.U*Nasional, yang sifatnya menyeluruh. Frak
si ABRI berpendapat, penyampaian R.U.U. tersebut kepada D.
P.R. sekarang ini sudah tepat waktunya, karena bangsa In
donesia harus mulai bekerja dengan terencana dan memandax^
8 ). Kompas, 18 September 1973
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mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda-beda. Ferbaikan-perbaikan diporlukan, misalnya dalam perumusan dan
sisteoatiknya yang kurang jelas, serta pemakaian-pemakaian istilahnya. Beberapa istilah yang sama dapat berarti
lain bagi setiap lingkungan hidup yang menggunakannya,miaalnya istilah-istilahi pertunangan, anak angkat, perceraian, dan sebagainya.
Pembicara dari fraksi ABRI tidak langsung menyinggung pa
sal-pasal yang terdapat dalam R.U.U., misalnya dalam soal
peraturan perceraian. Setelah menunjukkan lebih dari 30^
pernikahan berakhir dengan perceraian pada tahun 1970, ia
menegaskan, bahwa fraksinya menganggap soal perceraian sepatutnya dimasukkan dalam U.U. tentang perkawinan, Demi
kian pula persyaratan umum yang telah tercantum dalam H.
U.U. Ia menilai wajar, jika didalam U.U. diadakan jaminan,
agar calon suaml-lsterl betul-betul telah masak, balk fislk maupun mentalnya, sehingga dapat dibebani kewajibankewajiban guna memellhara dan member! pendldlkan lahir batln kepada keturunannya.
Frakai ABRI mensinyalir, dibanding dengan zaman penjajahan
dahulu, dalam piramida soslal masyarakat Indonesia seka
rang ini yang bexganti atau berubah hanyalah puncaknya sa
ja, sedang stradlflkasi lalnnya pada dasarnya masih sama
saja.
"Fenggolongan yang diadakan oleh penjajah Belanda dahulu,
pada hakekatnya adalah polltlk kompartementasi. Ini harus
dlrubah menjadi bersifat lebih demokratls. Fengaturan per
kawinan dapat memberl saham pentlng bagi usaha-usaha pembaharuan piramida soslal ini", kata Tubagus Hamzah. Ia menunjukkan, bahwa kemajuan-kemajuan pesat dalam teknologi
telah menciutkan dunia. Ferkawlnan antar golongan dan an
tar lapisan telah merupakan fakta. Ferkawlnan antara mudamudl yang berbeda agamapun tak mustahll telah terjadl. Dan
hal ini akan meningkat dlmasa-masa datang. "Untuk mencegah
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kool&pang oiuran, poriotiwa-poriotir/a toroobut porlu <iitanpunj don dlatur”f katanya.
SolanJutnya ia Doc^enukakan tontanj poranan Catatan
Sipil dan poranan pogawal pocatat oipil, yanj Juja tarcantua dalaa R.U.U. uonurut frakoi ABRI poranan aoroka
norupakan unsur oooonaiil dalaa aaoalab porkawinan di In
donesia. Dicanpiz^ untuk pon^unpulan data, ju^a doai kopaotian hukum. "Kotontuan ini tidak monjhalangl atau aon&uran&l koaboahan perkawinan nonurut kotontuan adat naupun cjana, karona polakaonaan porkawinan aonurut poroyaratan o&aaa caupun adat totap dapat dllanzaungkan".
Uonurut Hansah, Jim R.U.U,Porkauinan punya Jan^kauan oooial yan3 aaat Jauh, nonjandur^ 1 01*331133 Jawob bontuk dan
corak aaoyarakat Indonoola yan^ akan datan^. R.U.U. ini
ccnbori Xandasan oangat fundanontil untuk peabanjunan ouatu koluai^a, yan" oorupakan tltlk tolak peabax^unan naoyarakat, yanj akhirnya aonuju poabangunan celuruh banj
os. Ia aonslnjatkany porkawinan punya tiga wadah ookoliGuo, yaitu Dobaaai loabaga-loabaaa agaoaf ooalal dan hukun.
"j?ujuan dan pon^ortian poxkawinan oobagai k o tlg a lonbaga
it u OGcara t o o r it lo ada koaux^klnan terdapat porbodaanporbodaan. Tapi d alaa negara P ancaolla yans oodans aooban^un, donjon oanuoia oorupakan oubyok caupun obyok yon3
d id o k atl oocara kaooluruhan, uaka nau tid a k aau, tujuan
aorta pensortian perkawinan coharuonya tid a k nonunJukkan
porbodaan-porbodaan, apala^i portontan^axwportontan3ann.
-onyic^unj loabaga perkawinan aonojani dan pollgaal yanj hidup dalaa aaoyarakat, frakoi ABRI aocandaio
porlunya aao^lah itu diatur, yani doai kotortiban dan kopaotian hukun, torutana dilihat dari 003! porlindunjan
tozhadap wanita dan hari dopan anakvanak yang boroanskutan. i^anun doalkian, ponjaturannya dibuat begltu rupa
oohlr^a tidak aoaakcokan poliaani ba^l aoroka yans uanjanut cono^nni dan tidak pocakoakan cono^ani kopada noroka yanz nonjikuti olotia poliaani. Oloh karonanya, to-
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pat, bahwa masalah ini dicantumkan dalam R.U*U.Perkawizian,
demikian fraksi ABRI.
Frakei Partai Demokrasi Indonesia 9) dalam pemandangan umua kemarin menganggap masalah "pencatatan* dalam
perkawinan tidak lebih superior darlpada kelangsungan
perkawinan menurut agama atau adat masing-masing, sekali*
pun pencatatan itu dlanggap penting dan harus dllaksanakan. Sebaliknya kelangsungan perkawinan menurut hukum Agama dan hukum Adat tidak perlu menyingkirkan adanya pen
catatan. Balk menurut hukum Islam maupun Kristen dan Katholik, dalam prakteknya pencatatan sudah dllaksanakan.
Tiga unsur pokok dalam U.U.Perkawinan menurut fraksi
tersebut adalah: unsur Agama, Adat dan Administrasi Nega
ra. Ketiga unsur itu sangat penting; harus mendapat tempat yang wajar dan penuangan kaidah-kaidah hukum memerlu
kan adanya toleransl.
Ny. Nelly Adam Malik dari fraksi Karya Pembangunan
mengatakan 10): R.U.U.Perkawinan sekarang ini benar-benar
dapat memenuhi apa yang selama ini dirindukan oleh ibuibu, yakni: "....terjaminnya/dllindunginya hak-hak azasi
serta naslb kaum wanita yang selama ini oleh karena tidak
adanya/sangat tiplsnya kepastian hukum selalu menjadi
korban dari tindakan-tindakan yang tidak bertapggung jawab| tindakan yang semena-mena".
Ia kemukakan lebih lanjut: ... disebabkan tidak jelasnya Hukum.Perkawinan yang berlaku sampai ada wanita yang
tidak setahunya terayata telah mempunyai suami; isteri
atau isteri-isteri tanpa setahunya atau setahu mereka te
lah dimadu(lagi); seorang isteri yang auaminya telah meninggal dunia, tapl temyata oleh Pengadilan suami itu
dinyatakan masih hldup; anak-anak yang menjadi korban ka
rena broken homes; semuanya dengan akibat-akibat yang benar-benar menyedihkan dan menyayat hati.
Dengan adanya R.U.U.Perkawinan, Ny. Adam Malik berpenda9)* Kompas, 18 September 1973*
10). Ibid.
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pat, bahwa cakrawala kaum ibu menjadi corah. R.U.U. ter
sebut juga memberikan prespektlf yang gemllarig bagi nasib serta hak-hak kaum wanita dan anak-anak.
Perkawinan menurut R.U.U. kita mempunyai tujuan agar su
ami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan
bahagia, katanya lebih lanjut. Sesual dengan hak azasl
manuaia, perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pi
hak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tidak boleh
ada kawin paksa; tidak bisa ada kawin anak-anak.
R.U.U.Perkawinan diusahakan atas persamaan hakiki pria
dan wanita, karena berprinslp monogaam. Hanya dalam keadaan luar blasa dengan alasan-alasan istlmewa, suami dapat berbigami atau suami-lsterl dapat bercerai. Perce
raian secara sepihak tidak dimungkinkan lagi oleh R.U.U.
Perkawinan. Pendek kata, Ny. Adam Malik berpendapat, bah
wa R.U.U.Perkawinan mengatur dengan lengkap apa yang men
jadi tuntutan kaum lbu. Karenanya pembicara merasa heran,
jika ada dlantara kaum lbu yang menolak R.U.U* tersebut,
bahkan menuntut agar Pemerintah menariknya kembali.
Ny. Adam Malik mengemukakan beberapa kriteria untuk pe~
ngesahan R.U.U, itu menjadi U.U., sebagai berikuts
pertama J Beberapa jauh R.U.U, tersebut, sesual dex^an
prinsip Negara Hukum berdasarkan Panoasila;
kedua
t seberapa jauh sesual deisgan Polltik Hukum kita,
sepertl yang tercantum dalam TAP.MPR. No.IV/
MPRA973;
ketlga t menjamln kesejahteraan keluarga lahirlah dan
batiniah, yakni suatu rumah tangga yang bahagla
dan kekal sesual dengan aspirasl Hukum yang hidup dalam masyarakat dan
keempat t mengatur perkawinan secara menyeluruh, balk tatacara maupun status perkawinan.
Pembicara selanjutnya mengujl R.U.U. tersebut dengan
serangkalan pertanyaan yang berkaltan dengan masalah kesejahteraan keluarga, a.i.: apakah dalam R.U.U. tersebut
sudah tercermln jaminan tidak mudahnya dilakukan perce-
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yang mencegah terjadinya kawin anak-anak, tidak mudahnya
pemaduan, dan sebagainya,
Menurut pembicara R.U.U. tersebut telah member! persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seorang dapat memperoleh
putusan dari pengadilan untuk bercerai atau bermadu. Keharusan adanya persetujuan kedua calon suami/isteri mem
ber! kemungkinan yang lebih besar bagi kekal dan bahagianya suatu perkawinan. Karena R.U.U. Perkawinan tersebut
telah memberl ketentuan-ketentuan dan berbagai persyaratan bagi kesejahteraan keluaiga, maka Praksi Karya Pembangunan dapat menerima R.U.U,Perkawinan tersebut,
Menurut Fraksi Karya Pembangunan, R.U.U.Perkawinan
itu telah mengatur perkawinan secara menyeluruh, balk tatacara maupun status perkawinannya. Dengan demikian, aegera setelah R.U.U,Perkawinan disahkan, agar segera pula
dapat dilaksanakan perkawinan menurut ketentuan-ketentuan
U.U, tersebut.
Pembicara akhirnya menglngatkan, suatu U.U, merupa
kan suatu kebulatan sistim. Karenanya dalam membahas R.U.
U.Perkawinan diatas, janganlah dilakukan pemlsahan pasal
demi pasal, sehingga hilanglah kebulatan sistim diatas,
Dan pembicara berpendapat, bahwa perjuangan emansipasi wa
nita yang dipelopori oleh Ibu Kartini 45 tahun yang lalu,
kin! mulai menampakan cahaya yang cerah bag! perjuangan
kaum wanita. Praksi Persatuan Pembangunan dalam sidang
pleno terbuka D.P.R, 11) mengajukan lima pembicara sekallgus untuk menanggapl R.U.U,Perkawinan. Pembicara pertama Ischak Moro, sependapat dengan Pemerintah mengenai
perlunya suatu hukum Nasional. Tapi la tidak setuju, jika
pembentukannya harus dengan menasionaliaasikan hukum yang
masih aslng bagi rakyat Indonesia. Ia menyayangkan R.U.U,
yang diajukkan Pemerintah itu mengandung banyak unsur
yang tidak berkenan dihati rakyat, bahkan bertentangan
dengan rasa kesadaran hukum rakyat* Bagi fraksi Persatuan
Pembangunan dan Umat Islam, perkawinan bukan sekedar pu
ll). Kompas, 19 September 1973.
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rupakan unsur agama. Karenanya perkawinan bagi umm&t Is
lam merupakan salah satu Ibadah kepada Allah dan karena
Itu pula menjadi kewajiban Negaralah untuk Benjamin kebebasan dan mellndungl umat Islam melakukan perkawinan me
nurut Hukum Perkawinan Islam, seperti dijamin pasal 29 U,
U.D.45*
Pembicara menyatakan, kita semua berkepentlngan dengan U.
U.Perkawinan, tapl yang sesuai dengan kesadaran hukum yang
hidup dltengah-tengah masyarakat, bukannya suatu U.U. yang
hanya sekedar baru atau modern saja. Menurut Ischak Moro,
isl dan sistim R.U.U, tersebut pasal-pasalnya banyak mengambil oper dari B.W. dan H.O.C.I., yang sebelumnya ber
laku bagi golongan Eropa, Timur Asing dan orang Kristen
Indonesia* Sebaliknya Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Per
kawlnan Islam dikesamplcgkan begitu saja,
Ia bertanya: "Apa sebenamya yang akan dituju oleh R*UVU.
Perkawlnan ini? Jlka yang dituju untuk mencapal kepastlan
hukum, Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat itu "naif"
dan cenderung tidak konstitusionil, karena R*U.U, itu ma
sih memberi kesempatan berlakunya hukum-hukum perkawlnan
plhak-pihak yang bersangkutan, selama tak bertentangan de
ngan U*U. tersebut* Ini bisa menimbulkan kekacauan hukum
dan tak terjaminnya pasal 29 U.U.D.45# Pembicara menambah-r;::
kan, jalan plkiran yang terkandung dalam R.U.U* itu berpangkal, bahwa kedudukan wanita dalam perkawlnan lemah,
jadl harus dilindungi, Tapl disayangkan, perlindungan yang
ingin diberlkan R.U.U, itu temyata sedemiklan rupa, se
hingga mempersulit kedudukan wanita sendlrl. Mlsalnya pa
sal 12 R.U.U. yang baru membolehkan janda kawin lagi setelah 306 harl. Bagaimana perasaan dan naslbnya yang ha
rus menunggu hampir satu tahun, sedang putusnya perkawl
nan bukan kesalahannya dan la sendlrl sudah Ingin kawin
lagi.
Ischak Moro juga mengingatkan, pelaksanaan U.U. tersebut
didesa-desa juga akan jadl beban berat, karena harus ber-
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urusan dengan dokter atau pengadilan dikota-kota guna
memperoleh dispensasi untuk dapat kawin sebelum waktunya.
Ia juga melihat pasal 13 R.U.U. tentang ipasalah pertunangan, yang dinilainya akan melegallsir ekses-ekses hubungan seks diluar perkawinan. Ia menganggapnya malah merendahkan derajat wanita, yang diletakan sebagai sasaran
laki-laki hidung belang. Akhlrnya ia mengajak supaya R.
U.U* tersebut dihadapi dengan hati terbuka, dengan memperhatikan pendapat-pendapat golongan dalam masyarakat
yang lebih luas, supaya menghatsllkan hukum yang betulbetul sesuai dengan kesadaran hukum rakyat.
Pembicara kedua, H.A. Balya Umar, menegaskan, fraksinya bagaimanapun juga tak melihat adanya kesejajaran
antara R.U.U. ini dengan rasa hukum masyarakat. Dalam ma
syarakat kita, perkawinan adalah lembaga agama dan lembaga masyarakat. Unifikasi dalam bldang hukum adalah ba
lk, jika sesuai dengan rasa hukum masyarakat. Adanya U.
U. tunggal untuk mengatur sesuatu bidang, tidak edentik
dengan modernisasi, katanya. Ia menunjukan, di A.S. yang
modern, setiap negara bagian punya ketentuan-ketentuan
hukum perkawinan sendiri, sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Ia setuju terhadap tujuan R.U.U., seperti untuk
meninggikan derajat wanita, unifikasi hukum dan pelaksanaan keluarga berencana; jika tujuan sudah jelas, seka
rang dapat klta persoalkans apakah R.U.U, ini dapat men
jadi alat effektif untuk mencapal tujuan yang begitu indah? Atau, apakah R.U.U. ini merupakan alat paling tepat
untuk menghilangkan segala ketidak adilan dalam perkawi
nan, dsb? Balya Umar mengatakan, perkawinan bukan soal
mudah yang bisa dlterapkan begitu saja, tanpa memperhltungkan slfat dan naluri manusia sendiri. Pendeknya kita
harus memperhitungkan rasa hukum masyarakat.
Pembicara ketiga, Ny. H. Asmah Syahronl, memerinci
R.U.U. tersebut tidak memberl tempat layak kepada hukum
yang hldup dlkalangan rakyat banyak, yang telah dilaksanakan rakyat berabad-abad lamanya. Beberapa pasalnya,te-

Skripsi

BEBERAPA CATATAN DAN TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERKAWINAN ...

HAJAT ROEWITO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

59 rutama yang menyangkut aspek kewanitaan, Pemerlntah mencoba mengganti hukum Agama tentang peimaduan, perceraian,
harta benda dalam perkawlnan dan jangka waktu tunggu bagi
janda* Tapl pasal-pasal itu ternyata direviai sedemikian
rupa, sampal akhirnya malah bertentangan dengan sumber semulanya, yakni Agama.
Satu-satunya pembicara wanita dari Praksi Persatuan
Pembangunan itu menambahkans dalam R.U.U. tersebut tak ada
soal-soal wali/saksl ijab kabul dan mahar. Padahal dalam
perkawinan berdasar Islam, ijab kabul dengan segala aparatnya punya derajat tlnggi dan makna dalam* Misalnya wa
li, dari segi kemasyarakatan melambangkan pelindung. Me
rupakan instansi yang menyerahkan plmpinan dan tanggung
jawab terhadap seorang anaknya kepada penanggung Jawab la
in, yang harus menerlma dengan segala konsekwensi semua
tugas yang dlbebankan kepadanya*
Menurut Ny. Syahroni, kelemahan lain R.U.U. itu ada
lah tidak adanya pembatasan bagi seorang pria dalam berpoligami. R*U*U. itu juga menladakan izin orang tua kepada
anak yang telah berusia 21 tahun (pria) dan 18 tahun (wa
nita)* "Dalam keadaan moral para remaja, kita sedang dilanda berbagal percobaan, seyogyanyalah kita berusaha jus
tru mengemballkan orang tua kepada martabatnya untuk dihormatl, diseganl, ditaati dan dljaga martabatnya", katanya.
Dalam perkawlnan antar Agama, pembicara menganggapnya hal
itu meruglkan kaum wanita, eebab, kaum pria dalam kedudukannya sebagai bapak keluazga, lebih dapat memaksakan kehendaknya kepada sl-lsterl* Ia masih menambahkan beberapa
kelemahan lainnya, seperti pemberlan status "perkawlnan"
kepada yang bertunangan, masalah anak angkat yang memungklnkan putusnya hubungan anak yang bersangkutan dengan orang tua aslinya, dab.
Ia menylmpulkan R.U.U. itu tidak mencapal tujuannya untuk
melindungi dan mengangkat derajat wanita, malah sebaliknya.

Skripsi

BEBERAPA CATATAN DAN TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERKAWINAN ...

HAJAT ROEWITO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- 60 Dua pembicara terakhir dari Fraksi Persatuan Pemba
ngunan juga mengemukakan kelemahan-kelemahan R.U.U, terse
but, H.M.A.Iskandar setelah menguraikan pendapat-pendapatnya mengenai arti perkawinan dari sudut agama Islam, akhirnya menyimpulkan, bahwa R.U.U. tersebut tidak sesual de
ngan jiwa Pancaslla, bertentangan dengan norma-norma kehidupan kerohanian atau ajaran agama yang dianut sebagian besar rakyat dan tidak memenuhi nozma-norma juridis, soslologis maupun fllosofis*
Oleh karena itu Fraksi Persatuan Pembangunan tidak dapat
membenarkan R.U.U. tentang perkawinan ini dalam keadaan
dan bentuknya seperti sekarang, katanya.
Pembicara Tengku Moh.Saleh banyak meninjau materl R.
U.U, itu, yang dibandingkannya dengan ayat-ayat sucl AlQur'an. Misalnya dalam soal-soal pertunangan, poligami,
perceraian, harta benda dsb., yang menurut pendapatnya ternyata tidak saling beraemaian.
K.H.Kodratullah dari Fraksi Kaiya Pembangunan memulai
pemandangan umumnya dengan mensltir beberapa ayat Al-Qur'an
yang mengungkapkan makna dan hakekat perkawinan 1 2 ),
Mengingat luasnya masalah perkawinan dan untuk mencapal cita-cita darl perkawinan itu sendiri, pembicara merasa sangat perlu dlsusunnya sarana tatalaksana yang mencerminkan
adanya kepastiany perllndungan dan jaminan bagi terwujudnya
keluarga yang bahagia, damai, tenteram, kuat, kokoh dan
kekal,
Pembicara menandaskan, Pemerintah tidak akan mencampuri dllaugsungkannya perkawinan menurut ajaran Agama masing-masing. Fraksi Karya Pembangunan berpendapat, bahwa
pasal 2 R.U*U.Perkawinan tentang "aahnya" Perkawinan, ha
nya mengatur l1aah,,nya perkawinan menurut sahnya negara,
sedang mengenai tata cara perkawinan atau ibadah menurut
agama masing-masing tidak terdapat larangan sama sekali.
Ia berpendapat, bahwa pasal tersebut bahkan tetap menghormati perkawlnan-perkawinan menurut peraturan-peraturan yang
ada, tezmasuk hukum Agama. Tidak diaturaya soal mas-kawin
12). Kompas, 19 September 1973*
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dilarang.
Setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan
dengan tata-cara agama yang dianut tetap berjalan seba
gai mana lazimnya, dengan tambahan, bahwa Naib, Penghulu atau Pendeta, Pedanda, Kepala Adat dab, berfungsi se
bagai pegawai pencatat perkawinan. Pemerlntah sudah sewajarnya mempunyai daftar lengkap tentang waxganya, yaltu tentang kelahiran, kematian, perkawlnan, perceraian
tentang warganya yang telah bersuami-lsterl dan juga
tentang warganya yang belum bersuaml-isterl.
Fraksi Karya Pembangunan berpendapat, R.U.U,Perka
winan merupakan pelaksanaan Garis-Garia Besar Haluan
Negara, dalam TAP MPR No.XV tahun 1973, bahwa bangsa In
donesia yang terdiri dari pelbagai suku, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan
satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya. Dan, bahwa seluruh kepulauan NUSANTARA merupa
kan kesatuan hukum, dalam arti hanya ada satu Hukum Naslonal yang mengabdi kepada kepentingan Nasional.
Sehubungan dengan itu, diajukannya R.U.U.Perkawinan me
rupakan langkah lebih maju menuju reaXita Folltlk Hukum
Nasional dalam bidang perkawlnan, menuju unifikasi hu
kum Perkawinan Indonesia tanpa meninggalkan reallta yang
ada.
Pemerlntah dengan lapang dada dan tangan terbuka
menyambut segaXa pemiklran untuk Xeblh mepyempurnakan
U.U. tentang Perkawinan yang akan kita hasilkan bersama
untuk seluruh rakyat Indonesia.
Demikian jawaban Pemerlntah terhadap pemandar^an umum
D.P.R. tentang R.U.U.Perkawlnan, yang dlbacakan Menteri
Agama Huktl All didepan sidang pleno D.P.R. 13).
Pada awal pidatonya Menteri Agama mengemukakant n....
adalah bukan maksud Pemerlntah untuk membentuk U.U.Per
kawinan yang melanggar nilal, clta dan norma-norma aga13). Kompas, 28 September 1973.
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ma, yang beroleh tempat terhomat dalam negara klta
yang berdasar Pancaslla, yang berketuhanan Yang Uaha Esa".
"... tldaklah terpikirkan oleh Pemerintah memaksakan
tanpa peluang bagi adanya perbalkan dan penyempumaan
darl D.P.R. yang terhozmat Ini terhadap R.U.U, yang diajukannya", katanya lebih lanjut. Oleh Pemerintah disadarl, bahwa D.P.R. sebagai lembaga Legislatlf dalam
siatlm ketatanegaraan kita merupakan partner Pemerintah
dalam proses pembentukan Undang-Undang.
Oleh Uenterl dikemukakan: pasal 2 R.U.U. tersebut
dengan jelas menyebutkan, bahwa perkawinan itu "dilangsungkan menurut ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak
yang melakukan perkawinan". Menurut Menteri, ini berartl, bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam
berlakulah Hukum Islam. Karenanya sangatlah terang pula
bahwa hadiraya seorang wall, beberapa saksly pemyataan
ijab kabul, adanya mahar dab. merupakan persyaratan ba
gi sahnya perkawinan orang Indonesia yang menerima hu
kum Islam sebagai hukum Adat.
Hal itu dikemukakan Menteri dalam tanggapannya terhadap
pandangan Tengku H.M.Saleh dari Fraksi Persatuan Pemba
ngunan, bahwa persyaratan agama hanya dljadikan pelengkap. Juga terhadap pandangan Pamudji (F-P.D.I), bahwa
aspek pencatatan seakan-akan lebih superiur darlpada ke
langsungan perkawinan menurut agama.
Dikemukakan pula, bahwa pencatatan bukan sekedar
urusan administratip, melalnkan sebagai persyaratan hu
kum bag! sahnya perkawinan. Dengan demikian, pencatatan
dan ijab kabul merupakan perpaduan peristiwa yang menjadlkan perkawinan sah, balk untuk negara maupun untuk agama secara sekaligus.
Menanggapl anggauta Ny. Asmah Syahroni, bahwa pasal
3 ayat (2) R.U.U. tsb. dianggap tidak membatasi jumlah
isteri yang dlbolehkan, ^enterl mengemukakan: ".......
menglngat azas monogami yang dlanut oleh R.U.U. ini, ma-
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k& sebenarnya untuk beristeri dua saja sudah sangat sukar, sehingga sulit dibayangkan kemungkinan untuk sampal
beristeri lebih dari empat".
Selaln itu izin berbigaml ada ditangan pengadilan,
dan sudah tentu ketentuan Agama fihak yang minta izin mengambll iateri baru menjadi bahan pertlmbangan yang penting untuk keputusan hakim. Sebab, Pemerlntah sepenuhnya
membenarkan pernyataan-pernyataan anggauta D.P.R* yang
membatasl jumlah isteri sebanyak 4 orang bagi seorang
suami yang beragama Islam*
Berblcara tentang batas umur bagi seorang untuk da
pat melakukan perkawinan (yang menurut R.U.U. Perkawinan
adalah 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria,sedang Hukum Islam mengatakan aqil baliq). Menterl mellhat
terdapatnya persamaan dasar antara para anggauta D.P.R,
dengan Pemerlntah, yaknl perlu adanya batas umur yang
layak bagi seorang untuk melangsungkan perkawlnan, walaupun rumusannya berbeda.
Ny. Asmah Syahroni dan K.H.Kodratullah tidak berkeberatan untuk menetapkan batas umur tertentu, sedang
Tecgku H.M.Saleh menyebut aqil sebagai usia yang telah
pantas untuk pemlkahan*
Sehubungan dengan itu Menterl berkata* "Teranglah
bahwa dengan menetapkan batas umur (minimal) itu terkandung maksud untuk mencegah perkawinan kanak - kanak,
untuk membuka kemungkinan terjaminnya perkawlnan yang
sehat dengan keturunan yang sehat pula”.
Katanya pula: " .... sepanjang dlketahui, Agama, Khusuenya Agama Islam, tidak menetapkan batas umur terten
tu bagi seorang untuk kawin, tapl juga harus dlketahul, bahwa Islam tidak melarang kepada kita untuk mene
tapkan batas umur minimum termaksud".
ffalaupun demikian,Menteri sependapat dengan anggauta
yang berdasarkan sebuah hadis menganjurkan kepada para
remaja untuk melakukan perkawinan manakala mereka mam-
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ra luae, yakni kemampuan fisik dan rohani. Menteri seka
li lagi menekankan, bahwa antara para anggauta D.P.R.dan
Femerintah tidak terdapat perbedaan pandangan*
Pemerintah tidak bermaksud mengingkari kebenaran
pendapat H.M, Saleh, bahwa hak cerai ada pada suami, sepanjang menurut hukum Islam, Namun Pemerintah menyadari
pula perlunya diatur penggunaan hak itu agar tidak dipergunakan secara semena-mena, kata Menteri, Karenanya Peme
rintah sependapat dengan Hy, H, Syahroni, yang menegaskan
bahwa keselamatan rumah tangga banyak tergantung darl faktor moral#
Pasal 10 R.U.U, yang menentukan, bahwa auami - iste
ri, yang cerai untuk kedua kalinya tidak dibenarkan kawin
lagi, disinggung oleh Tengku H.M. Saleh yang terhormat,kata Menteri; menurut Menteri ada kesamaan inti ajaran Aga
ma Islam dengan jalan pikiran yang tertuang dalam R. U.U.
ini, yakni ada batasan-batasan mengenai berapa kali dapat
dilangsungkan perkawinan dan perceraian antara orang-orang
yang sama.
Juga tentang waktu tunggu bag! janda yang kawin lagi,
seperti yang diatur dalam R,U, (306 hari), menurut Menteri
sejalan dengan hukum Islam, Kata Menteri: "Terlepas dari
ketentuan waktu 306 hari dan keterangan dokter yang masih
dipenoasalahkan oleh para anggauta yang terhormat, maka
batas waktu tunggu yang ditetapkan dalam R.U.U, ini adalah
40 hari sesudah melahlrkan anak bagi janda yang mengandung;
sedangkan bag! janda yang tidak hamil (dibuktikan dengan
keterangan dokter) adalah 100 hari setelah meninggalnya
suami atau sesudah terjadinya perceraian".
Menurut Menteri, jangka waktu 306 hari dalam R.U.U.
tersebut, dimaksudkan untuk menetapkan, bahwa anak yang
lahir dalam batas waktu 306 hari itu adalah anak yang dipandang berasal dari perkawinan pertama. Pokoknya,suami
pertama tersebut dianggap sebagai bapak anak tersebut.
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anak yang sebetulnya dibuahkan dalam perkawlnan pertama
akan dianggap menjadi anak aah suami kedua,yang baru ka
win dengan janda tersebut#
Prinsip yang terkandung dalam R.U.U* ini dan juga
dalam hukum Islam adalah untuk mencegah terjadinya "Confusio sanguinis“ mengenai eiapa yang menjadi bapak anak
yang dilahirkan*
"...... lembaga anak angkat (anak pungut) adalah
lembaga hukum adat yang dikenal hampir dieeluruh wilayah
hukum adat di Indonesia11, kata Menterl. Lembaga itu me rupakan hukum yang hidup* Selain itu juga bersumber pada
yurisprudenBi. Karenanya, Pemerlntah menganggap lembaga
itu baik dan perlu dikembangkan* Kalau hukum Ialam tidak
memberi status hukum "anak" (penuh), memang perlu difl kirkan bersama jalan yang akan ditempuh*
Menurut Menterl, mengangkat seorang anak dalam arti
memellhara anak bukan keturunannya adalah perbuatan baik
menurut pandangan Islam. Soal memberi status hukum kepa
da flnak angkat, Menterl sependapat dengan Tengku H.M.Saleh. Tapi Pemerlntah perlu juga memikirkan golongan masyarakat yang telah menerlma lembaga anak angkat itu sebagal adat yang hidup dalam masyarakat.
Pasal 11 ayat (2) R.U.U. Peikawinan s " Perbedaan
karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal,
agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan* terayata mendapat tanggapan luas
dari
Ny. Nelly Adam Malik, Tubagus Hamzah, Tengku H.M. Saleh
dan K.H* Kodratullah. Tentang pasal tersebut Menterl mengatakan, bukan maksud Pemerlntah mengadakan "paksaan"
atau "desakan" agama yang aatu terhadap yang lain* Juga
£ldak terlintas sedikitpun dalam flkiran Pemerlntah un
tuk menganjurkan seorang berpindah agama atau kawin de
ngan orang yang berbeda agama* Menurut Menterl, ketentuan tersebut harus dibaca dalam nafas penghormatan yang

Skripsi

BEBERAPA CATATAN DAN TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERKAWINAN ...

HAJAT ROEWITO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- 66
tinggi terhadap hak-hak azasi manusla*
Bagi ummat Islam yang tebal imannya, menurut Menteri,tidak
akan melanggar ketentuan agama yang dipeluknya, kendati
dari sudut hak azasi perbuatannya itu tidak dilarapg oleh
peraturan perundang-undangan, Fersetujuan kedua telah pi
hak merupakan unsur sangat pentlng dalam perkawinan seper*ti yang diatur dalam R.U.U* Ini, dan Menteri mengajak un
tuk membahas soal tersebut dengan kepala dingin.
Lembaga pertunangan yang mendahului perkawinan yang
Bah, menurut Mentezl sudah dikenal di Indonesia* Yang men
jadi masalah lalah ada tidaknya akibat hukum pertunangan
tersebut* Jika dlrasakan perlu adanya akibat hukum itu
perlu difikirkan pula, akibat hukum manakah yang sepantasnya dihubungkan dengan soal pertunangan tersebut*Jika ayat
(2) dari pasal 13 ("Bila pertunangan itu mengaklbatkan kehamilan, maka pihak prla dlharuskan kawin dengan wanita itu, jika disetujui oleh pihak wanita"), itu dipandang se
bagai akibat hukum yang masih perlu dipexmasalahkan9 hal
itu dapat dijadikan bahan permusyawaratan lebih lanjut*
Ditandaskan, bahwa tidak sedikltpun terlintas dalam pemlkiran Femerintah membuka kesempatan lagi ataupun menganjuikan hubungan kelamin diluar perkawinan.
Dalam pada ituv Menteri sependapat dengan Tengku H,M, Sa
leh, bahwa dimanapun ummat Islam beradav perkawinannya
harus dilakukan menurut tatacara agamanya, dan hal ini te
lah ditampung dalam pasal 63 ayat (l), yang mengatur per
kawinan dua W*N.I« atau aeorang W.N.I. dengan
seorang
W.K.A., yang dilangsungkan diluar negeri. Disana dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menu
rut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan
itu
dilangsungkan dan "bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Bab I dan II U.U, ini"* Ini
berarti, bahwa bagi W.H.I, yang beragama Islam,yang melangsungkan perkawinan diluar negeripun dipergunakan tata cara Agama Islam,
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Menterl juga menolak pandangan, bahwa R.U.U. Per
kawinan itu adalah B.W* dan H.O.C*I. - sentris.Kata Menteri, TAP*MPR. No.IV tahun 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menentukan, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Dalam arti, hanya
ada satu Hukum Nasional yang mengabdi kepentingan Nasio
nal dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat*
Dalam konsiderans R.U.U, tersebut dinyatakan,bahwa
R.U.U.- perkawinan tersebut dijiwai oleh maksud persatuan Hukum, yang berlaku bagi semua W*N*I* Dalam penyusunannya telah diusahakan agar hal-hal yang mengandung persamaan dalam kebutuhan mendapat perhatian.
Jika beberapa ketentuan dalam R.U.U. tersebut menunjuk pada Hukum Agama, masih dimungkinkan adanya kea neka ragaman dalam kesatuan hukum dan sebagainya,juga diadakan ketentuan yang seraoi dengan Hukum Adat tentang
herta benda dalam perkawinan.
Demikianlah pandangan-pandangan anggauta- anggauta
dalam fraksi-fraksi di D.P.R. mengenai R.U.U. Perkawinan
dan 8ekaligus jawaban pemerlntah atas pandangan-pandangan
tersebut.
14)Rapat kerja tentang R.U.U. Perkawinan,Kamis malam tanggal 20 Desember, telah menyelesaikan 66 pasal R.
U.U* tersebut beserta penjelasannya. Dengan diselesaikannya pasal 1 R.U.U. tersebut beberapa hari sebelumnya,berarti R.U.U. Perkawinan itu seluruhnya terdiri dari 67
pasal* Berbeda dengan R.U.U. yang semula diajukan Pen© rlntah pada tanggal 31 Juli yang lalu, yang terdiri dari
73 pasal* Beberapa pasal yang dihapus sama sekali adalah
yang mengenai pertunangan*
Pokok-pokok materi R*U.U, tersebut adalah sbb.s
Tentang dasar perkawinan dalam pasal 1 R.U.U* tab.
dinyatakan t "Perkawinan lalah ikatan lahir batin antara
14) Kompas, 22 Desember 1973
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dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa".
Kemudian pasal 2 tentang sahnya perkawinan, dalam
ayat (l) dinyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila di
lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaarmya itu".
Dan ayat (2 ) darl pasal 2 diatas menyatakan t
"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perun dang-undangan yang berlaku".
Penjelasan pasal 2 diatas menyatakan; "Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (l) ini, tidak ada perkawinan dilu
ar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ituf
sesuai dengan U.U.D. 45- Tang dimaksud dengan hukum ma
sing-masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ke tentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak berten tangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Azas Monogami.
Azas monogami tetap dipertahankan sepertl yang di
nyatakan dalam pasal 3 ayat (l), bahwa pada azasnya se
orang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seo
rang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun
ayat (2) me.nentukan, bahwa Pengadilan boleh member! izln kepada seorang suami untuk beristeri lebih darl se
orang, apabila dlkehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Untuk itu haruB menyampaikan permohonan kepada Pengadilan
dari daerah tempat tir^galnya. Dan Pengadilan hanya bo
leh memberl izln, jika lsterl tidak dapat menjalankan kewajlbannya sebagai isteri, isteri mendapat cacad badan
atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri ti
dak dapat melahirkan keturunan.
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan
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untuk boleh berpoligami, masih ada syarat-syarat yang haruB dipenuhi: a. adanya persetujuan dari isteri/isteriisteri; b. adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak me
rekaj c. adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Syarat-B.varal perkawlnan.
Perkawinan harus didaearkan atas persetujuan kedua
calon mempelai. Jika seorang calon mempelai belum mencapai uraur 21 tahun, maka yang bersangkutan harus mendapat
izin orang tua/wali untuk dapat melangsungkan perkawinan,
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang
yang memberi persetujuan tersebut, maka yang memberikan
izin adalah Pengadilan setelah mendengar pihak-pihak yang
bersangkutan, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu tidak menentukan lain*
Perkawinan hanya diizinkan, jika calon mempelai pria su
dah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita su
dah mencapai umur 16 tahun* Dalam hal penyimpangannya da
pat dimintakan dispenses! kepada Pengadilan atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua kedua pihak.
Perkawinan dilarang antara 2 orang: &. berhubungan
darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatasj
b. berhubungan darah dalam garis menyamping, yaitu anta
ra saudara dengan saudara orang tua dan dengan saudara
neneknya; £.* berhubungan semenda; 4 * berhubungan susuan;
£• berhubungan saudara dengan iateri dalam hal berbigami
dan £. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau
peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
Batalava perkawinaruPerkawinan dapat dibatalkan, jika kedua pihak tidak
memenuhi pereyaratan-pereyaratan diatas* Tang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:
para keluarga da
lam garis keturunan lurus kedua pihak; b. suami atau isteri itu sendiri; £* pejabat yang berwenang, hanya selama
perkawinan belum diputuskan;
pejabat yang ditunjuk me-
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kepentingan hukum secara langsung terhadap peikawinan
tersebut, tetapi hany setelah perkawinan itu putus.
Juga mereka yang karena perkawinan tersebut maelh
terikat dengan salah satu pihak atas daaar masih adanya
perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang
baru dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan terdahulu. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan kepada Pengadilan.
Dapat dimlntakan pembatalan perkawinan juga atas/terhadap perkawinan dimuka pegawai pencatat yang tidak berwenang, wall nikah yang tidak sah atau yang dilangsung
kan tanpa dihadiri dua orang saksl. Hak untuk membatalkan tersebut menjadi gugur, jika kedua pihak telah hi*
dup bersama sebagai suami-isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat
yang tidak berwenang itu, Dan perkawinan harus diperbaharul supaya sah.
Hak dan Kedudukan Suami-isterir
Hak dan kedudukan lsterl seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah t&ngga dan pergaulan hldup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pi
hak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah ke
pala keluarga dan isteri adalah lbu rumah tangga.
Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang
tetap yang dltentukan oleh suami-isteri bersama. Suami
wajlb melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hldup berumah tangga, sesual dengan kemampuanya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga
sebaik-baiknya. Jika suami-isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pe
ngadilan.
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan men
jadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masingmasing pihak atau yang diperolehnya sebagai hadiah/warlsan berada dihawah penguasaan masing-masing sepanjang
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para pihak tidak menentukan lain, Dan jika perkawinan
putua karena perceraian, harta bersama diatas ditentukan menurut hukumnya masing-masing»
Putuenva perkawinan.
Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian
atau atas keputusan Pengadilan, Perceraian hanya dapat
dllakukan dldepan sidang ^engadilan yang berwenang* Ta
ta cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur
tersendiri*
Akibat putusnya perkawlnan karena perceraian lalah:
baik bapak maupun ibu wajib memelihara/mendidik anakanaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak* Persellsihan tentang penguasaan anak diputus oleh Pengadilan*
Pembiayaan pemellharaan/pendidlkan anak ditanggung pihak
bapak* Jika ternyata bapak tidak mampu, Pengadilan dapat
menentukan, bahwa ibu ikut memlkul pembiayaan tersebut.
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam/akibat perkawlnan yang sah. Yang dilahirkan diluar perka
winan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya*
Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh
isterinya, jika la dapat membuktikan, bahwa isterlnya
telah berzinah dan bahwa anak tersebut merupakan aklbat
dari perzinahan tersebut* Yang memutuskan tentang sah tidaknya anak tersebut adalah Pengadilan*
Asal-usul seorang anak hanya dapat dlbuktikan de
ngan akte kelahiran yang otentlk, yang dlkeluarkan oleh
pejabat yang berwenang* Jika akte tersebut tidak ada,
Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul
anak tersebut, setelah diadakan pemeriksaan yang tellti
berdasarkan bukti yang memenuhi syarat* Atas dasar keten
tuan Pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahi
ran yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran anak
tersebut,
Perkawinan campuran*
Perkawlnan diluar negerl oleh dua W*N*I* atau antara
seorang W,N«I* dengan orang asing adalah jika dllakukan
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tidak melanggar ketentuan U.U, ini.
Bagi orang-orang yang berlainan kewaiganegaraan yang
melangsungkan perkawinan dapat memperoleh kewaxganegaraan
dari suami/isteri dan dapat pula kehilangan kewaxganegaraannya, sesuai dengan U.U* kewaiganegaraan R.I. yang
berlaku. Tang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah
perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan*
Dalam penjelasan umum darl R.U.U#Perkawinan diatas
dinyatakan pula, bahwa hukum perkawinan yang berlaku dewasa ini bagi berbagal golongan waxganegara dan berbagal
daerah adalahi a* bagi orang-orang Indonesia Asli, yang
beragama Islam berlaku hukum agama yang telah dlresipier
dalam hukum Adat;
bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum Adat; £. bagi orang-orang Indonesia
Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonantie
Christen Indonesie (H.O.C.I); &. bagi orang-orang Timur
Aaing Cina dan W.N.I, keturun&n Clna berlaku ketentuanketentuan K.U.H.Perdata dengan sedlklt perubahan; g.. ba
gi orang-orang Timur Asing lainnya dan W.H»I, keturunan
Asing lainnya berlaku hukum Adat mereka dan £. bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka berla
ku K.U.H.Perdata*
Tepat jam 12«42 hari Sabtu tanggal 22 Desember 1973
Wakil Ketua D.P.R. Dono Prawoto mengetukkan palu, tanda
disetujulnya R.U.U.Perkawinan oleh D.P*R, R.I., dalam
sldang pleno yang dihadlri 369 anggautanya 15).
R.U.U, yang disahkan itu terdlxi 67 pasal. Semula
jumlah pasal yang diajukan Pemerintah 73 buah, tetapi akhimya dlpandang lebih tepat jika materi dari enam pasal
lainnya itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
lain.
Keenam pasal tersebut masing-masingi pasal 11 ayat 1 mengenal azas parental dan tentang perbedaan agamaAeper15)• Kompas, 24 Desember 1973*
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cayaan tidak boleh jadi penghalang suatu perkawinan; pa
sal 13 tentnag pertunangan; pasal 62 tentnag pengangkatan
anak; pasal 14 tentang tatacara perkawinan; pasal 42 tata
cara perceraian dan pasal 43 tentang hal sama*
Setelah sidang diskors sebentar untuk memberi kesempatan kepada panltia kerja menyempumakan laporannya, ma
ka sidang dilanjutkan dengan mendengar "stem motivering"
keempat fraksi.
Catatan 1 6 ).
Wakll Ketua D.P.R, Sumlskun menjelaskan, bahwa "Stem
motivering" tersebut adalah pengungkapan alasan-alasan
tentang mengapa Fraksi yang bersangkutan menyatakan sikapnya mengenai sesuatu R.U.U.
Secara nonnatif, pernyataan slkap tentang sesuatu R.
U.U, bisa merupakan penolakan atau penyetujuan. fiaaun sesuai dengan tata-kerja, azas musyawarah mufakat dan kelazlaan
yang ada dl Indonesia, pernyataan slkap tersebut senantlasa berartl persetujuan,
Walaupun sidang pleno yang merupakan pembicaraan tingkat
XV dalam penyelesalan sesuatu R.U.U. tsb., pada hakekatnya
merupakan formalitas saja, namun "stem motivering" itu sendlri juga penting untuk diperhatikan. Karena "stem motivering1* pada hakekatnya merupakan sesuatu pernyataan polltik
(statement of policy) dari Fraksi-Fraksi yang bersangkutan
tentang pelaksanaan R.U.U. yang akan dlsetujui untuk disahkan. Yang aensahkan sesuatu R,U,U, menjadi U.U, adalah
President
Fraksi ABRI.
Pembicara Fraksi ABRI, MJ.Irawan, mengeaukakan, fraksinya telah mendayagunakan semakslmal mungkin rasa keprlhatinan, kejujuran dan keselmbangan dalam mempexgunakan akal sehat, perasaan dan keyaklnan, sehingga dengan slkap
Itu dapat menghlndarkan dlri dari kecenderungan berpihak.
Ia menjelaskan adanya perbedaan pernyataan dan pendapat adalah sesuatu yang biasa, tapl ini tidak seyogyanya dikem16). Kompas, 17 Desember 1973.
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pertemuan dan penyesuaian. Menurut Fraksi ABRI, R.U.U,
yang disetujui itu merupakan hasil maksimal yang dapat di
capai D.P.R. dewasa ini. "Mungkin kaum wanita belum begi
tu merasa puasn, katanya, "tapi Fraksi ABRI mengajak kaum
wanita untuk bersama-sama mendaya gunakan kewibawaan pa
sal-pasal dalam R.U.U. tersebut, demi tercapainya peningkatan martabat kaum wanita* Ban bila R.U.U. itu diteliti,
maka terdapat ketentuan-ketentuan yang mempersulit permaduan dan perceraian, dua hal yang telah dlcemaskan pihak
isteri”.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.
Hy» Sugiarti Salman selaku pembicara Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia dalam "stem motiveringH terus terang
mengemukakan, pasal 2 berlkut penjelasannya, kurang memberikan perasaan secure, aman, apabila tidak ada pasalpasal dan penjelasan lainnya dalam R.U.U. yang dalam keseluruhannya dapat memberlkan perasaan secure". Bunyi pasal
2 yang dimaksud itu adalah sbb.t "Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu" (ayat l). Sehubungan dengan itu
Fartai Demokrasi Indonesia menganggap penting pasal 6 6 ,
yang berbunyis "Untuk perkawinan dan segala eesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan berdaBarkan atas U.U. ini,
maka dengan berlakunya U.U.U. ini ketentuan-ketentuannya
yang diatur dalam Kltab U.U. Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek), Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen (Huwe
lijksordonantie Christen Indonesia 1933 No*74), Peratu
ran Perkawinan Campuran (Regellng op de gemengde huwelijken 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang me
ngatur tentang perkawinan sejauh diatur dalam U.U. ini,
dinyatakan tidak berlaku". Demikian pula Partai Demokra
si Indonesia menganggap penting pen.lelasan umum punt 2
tentang berbagal hukum perkawinan bagi berbagal golongan
waiganegara dan berbagal daerah, yang dlsimpulkan "ma
sih berlaku dan tidak dicabut".
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Ny, Suglartl mengemukakan pula, bagi kaum lbu,R.
U.U, ini merupakan langkah maju setapak, dengan harapan akan diikuti kemajuan-kemajuan sesuai tuntutan za man, dimana peranan negara semakln menonjol.Partai Demokrasl Indonesia minta perhatian Pemerlntah, juga ke pada pelaksana-pelaksana hukumnya, mengenai pasal 4 ayat (2 ), tentang izin seorang suami untuk beristeri
lebih dari seorang, jika antara lain siisteri tidak da
pat melahlrkan keturunan, Hendaknya notulen autentlk 1 tu menjadi pegangan bagi pelaksana-pelaksana hukum yang
menanganl soal-soal tersebut, sehingga terjamin adanya
keadllan bagi kaum wanita.
Fraksi Karya Pembangunan.
Fraksi Karya Pembangunan yang diwakili Dameiwar
antara lain menekankan pentingnya bagi pihak-plhak yang
melangsungkan perkawinan dan masyarakat, untuk mengetahui dengan pasti secara yuridls tentang sahnya perkawln
an* Sebab sesuai hukum dinegara kita, segolongan masya
rakat menganggap perkawinan sah sejak diucapkannya ijab
kabul. Sebagian lain menganggap perkawinan sah pada saat
dilangsungkan dlmuka pegawal pencatatan sipll dan dicatatkan. Ada pula yang menentukan sahnya perkawinan setelah melalul proses upacara adat atau gabungan cara-cara
tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu Frak
si Karya Pembangunan mengkaitkan pasal 2 ayat (l) dan(2)
R.U.U. tersebut tentang sahnya perkawinan dengan penjelasan umum R.U.U. itu, yaknl pada angka 4b., yakni pej>kawinan sah blla dllakukan menurut hukum masicg-masing
agamanya dan kepercayaannya itu dan disamplng itu tlaptiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tlap - tlap per
kawlnan adalah sama halnya dengan pencatatan perietiwaperistiwa penting dalam kehidupan seorang, mlsalnya s
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat - surat
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Menurut Damciwar, dengan demikian ternyata penca tatan merupakan salah satu unsur essenBlll dalam soal sah
nya perkawinan* Didalamnya tereangkut kepentingan-kepen tingan yang menghendaki perlindungan oleh Negara.
Mengenai azas monogami la mengatakan, hal Itu merupakan
oeminan pengakuan persamaan hakiki pria dengan wanita;
jika hal itu belum terpenuhl secara maksimal dalam R.U.U.
tersebut, maka dlsebabkan masih adanya perbedaan kesadaran hukum dalam masyarakat "yang belum dapat dipertemukan
untuk sama-sama mendukung tuntutan hatl nurani kaum ibu
demi keselamatan keluai^a dan generasi mudaH. Damciwar
menambahkan, seBuatu U.U, dlciptakan untuk kepentingan
seluruh masyarakat, tetapi masyarakat klta memlliki kesadaran hukum yang plurallstls dengan tingkat perkembangan
yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terletak dalam
keaediaan menerima konsepsl-konsepsl baru. Dan hal - hal
tersebut tentu membawa pengaruh pada politlk dan teknik
perundang-undangan. "fraksi Karya Pembangunan menghadapi
realitas Ini dengan tangan terbuka dan karenanya terbuka
untuk selalu memusyawarahkan perubahan-perubahan dalam
R.U.U* tersebut".
gr?kBl Persatuan Pembangunan.
Praksi Persatuan Pembangunan menampilkan K.H. Moham
mad All Jafi sebagai pembicara. Ia menyambut balk R.U.U.
tersobut, karena kini telah terwujud rumusan - rumuean
"yang menampung tidak terlanggamya ketentuan-ketentuan
agama dalam perkawinan, sehingga alasan-alasan untuk ti dak membenarkan R*U.U* ini yang semula dlsoroti dalam
pemandangan umum fraksi kami tempo hari, tidak terdapat
lagi"* Menurut pembicara, harus ada saling mengertl dan
menghaigani antara semua pihak sepanjang tidak raenghi langkan indentltas tiap-tiap pihak yang telah dijamin U.
U,D. 45*

Skripsi

BEBERAPA CATATAN DAN TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERKAWINAN ...

HAJAT ROEWITO

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- 77
Tapi Fraksi Persatuan Pembangunan monilai apa yang
diatur dalam R.U.U. tersebut "maoih belun cukup kuat untuk nonyelaciatkan kesucian rumah tan^ga" , karena berkembangnya bermacam kemaksiatan, seperti perjudian dan persinahan. Apakah artinya kita membatasi dan mengatur oecara ketat tentang polygami kalau dunia pereinahan torpampang luas atau dengan lain kata, kita mompersulit somua yang menurut agamanya dibenarkan, tapl kita berl kebebaoan luas torhadap perainahan, yang dikutuk oleh aga
ma, ujar K.H.Jafi. Ia mengharap D.P.R. dan Pemerlntah akan mer^ambil "tindakan-tindakan tegas" untuk menghilangkan kemaksiatan-kemakBiatan tersebut.
Denikianlah telah kami kutlpkan beberapa pandangan
dari vrakil-wakil berbagai lapioan masyarakat, baik dilu
ar naupun didalam Seiran Peroakllan Rakyat, dari mulai
aebolum hingga disahkannya R.U.U. Perkawlnan menjadi U.
U.Perkawinan.
Undacj-Undans tersebut kami kira tidak mengandurg
suatu 3uprioe seperti yang dlharapkan oleh beberapa pi
hak, karena lnhimya adalah haall ouatu kompromi dari
suatu porbedaan pendapat yang sangat tajam antara fraksi-fraksi dalam D.P.R*, dimana pihak yang oatu menghendaki adanya suatu U.U. yang menyeluruh (unifikasi)bagi
seluruh bangsa Indonesia, tapl pihak yang lain masih
oei^hsndaki adanya U.U. yang tersendirl bagi golongannya.
Selain dari itu U.U. ini sifatnya masih sebagai U.
U. Pokok, jadl crasih memerlukan adanya U.U. Pelakaana,
seperti yarxg dikemukakan oleh Uenterl Agama llukti All
17), bahwa selana poraturan-pcraturan pelaksananya belum
terousun, maka U.U. Perkawlnan yang baru saja disetujui
D.P.R. untuk dlsahkan belua effoktif. "Oleh karena itu,
Prooidon menginstrukslkan agar poraturan-peraturan pelakoanaan tersebut degera diououn dan diaelesaikan",ka17) Konpas, 27 Desember 1973*
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Sehingga dengan kata lain, sampai saat ini Undang-Undang
y a n g lama (B.W., H.O.C.I, G.H.R., Hukum Adat dan Hukum
Perkawinan Islam masih tetap diperlakukan selama tidak
bertentangan dengan U.U. yang baru, aebelum munculnya U.
U. Pelaksanaanrjya.-
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BAB VII
KBSIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

Sebagai akhir dari tulisan ini kami berkesimpulan
bahwa :
1 . - Kita memang sangat membutuhkan adanya Undang-Un dang Ferkawlnan Nasional,
2 . - Di Indonesia ini terdapat bermacam-macam suku, aga
ma, ras/keturunan dan Adat. Hal ini sangat mempe ngaruhi peraturan-peraturan/hukum perkawinan yang
ada. Akibatnya di Indonesia ini terdapat bermacammacam peraturan perkawinan dengan berbagal - bagai
pandangan mengenai perkawinan itu sendiri.
3 . - Kalau kita eebut hukum Ferkawlnan yang berlaku di
Indonesia, ini tidak berartl, bahwa di Indonesia
ada hanya satu macam peraturan hukum mengenal per
kawinan.
Dari bennacam-macam hukum perkawinan itu dapat ki
ta simpulkan menjadi 5 macam hukum perkawinan yang
ada, yaltu:
Hukum Ferkawlnan bagi orang-orang Indonesia
Asli.
b.- Hukum Ferkawlnan bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing bukan Tionghoa.
c*- Hukum Ferkawlnan bagi orang-orang Eropa.
d.- Hukum Ferkawlnan bagi orang-orang Tionghoa.
e.- Hukum Ferkawlnan Campuran.
4 . - Di Indonesia terdapat Peradilan Agama Islam tersendiri disamping peradilan biasa. Fada mulanya ada
nlat dari Femerintah untuk membicarakan dengan D* wan Fexwakilan Rakyat, apakah tidak seharusnya pe radilan agama itu dijadikan satu saja dengan pera dilan biasa (termuat didalam penjelasan U.U. Daru rat tahun 1951 No. 1 tentang tindakan-tindakan se
mentara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil).
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peradilan biasa Itu tidak diadakan, bahkan didaerahdaerah luar Jana dan Hadura peradilan Agama itu diperluao; ini dapat dlllhat dengan ditetapkannyajPe
raturan Pemerlntah Hepublik Indonesia tahun 1957 No,
45 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau liahlca mah Syar'iah didaerah-daerah luar Jawa dan Hadura,
kecuali daerah yang pongadilan Agamanya telah difttur
dengan Staatsblad 1937 Ho. 638,
Tetapi pada saat ini ada suara-suara yang menghen daki digabungkannya Pefradilan Agama kedalam Peradil
an Biaoa (Pengadilan Begeri) dengan alaoan - alasant
I). Untuk menuju kepada "kesatuan Hukum"*
II).Oleh karena Hukum Acara pada Pengadilan Agama
belum jelas.
5. -Didalam praktek kesulitan yang dihadapi dibidang Hukun Perkawinan oleh Peradilan Agama terutama dise babkan i
a.-Tcrltatnya Hakim Agama pada satu madhab saja,yaitu madhab Syafii dalam menentukan/memutuskan sua
tu perkara.
b.-Adanya peraturan Perkawinan yang benaacam - macam,
yang berlaku bersama.
6 . -Sebagai suatu bangsa kita mencita-cltakan satu kesa
tuan dan persatuan didalam segala hal. Clta-cita dan
tujuan itu termuat dalaa falsafah negara Pancasila,
yaltu dalam sila yang ketlga (termuat didalam pembukaan U.U.D, 45) "Persatuan Indonesia".
Salah satu cara untuk tercapainya clta-cita persatu
an itu adalah dengan jalan perkawinan antar berbagai bagai suku, ras dan agama itu. Karena perkawinan itu
merupakan suatu perbuatan hukum, maka perlu diadakan
suatu peraturan yang mengatur perkawinan antar ber bagai-bagai suku, ras dan agama itu. Dan perlu dll ngat, karena bermacam-nacam suku, agama dan ras itu
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masing-masing mempunyai hukum perkawinan sendiri-sendiri,
maka perlu dipikirkan/dipecahkan,hukum yang aana yang me
ngatur perkawinan dari orang-orang yang tunduk pada hukum
yang berbeda itu. Apakah hukum dari salah satu pihak saja
yang dipilih atau ada hukum tersendiri yang mengaturqya.
Persoalan inilah yang harua kita pikirkan dan pecahkan
bersama-sama.
Sebenarnya ada 2 jalan pemecahans
a# - Dibuat hukum perkawinan yang bersifat nasional, jadi
hukum nasional inilah yang dlperlukan bagi mereka itu.
b. - Adanya suatu ketentuan penunjuk, yang menunjuk hulcum
dari salah satu pihak yang diperlakukan* Untuk ini
sudah ada ketentuannya, yaitu pasal 2 dari Gemengde
Hulijken Regeling, yaitu hukum dari pihak suami yang
harus diperlakukan.
7 * - Kedudukan suami isteri didalam masyarakat adalah seimbang sesuai dengan kodrat dan kewajiban masing-masing tetapi kedudukan suami sebagai Kepala Rumah
Tangga masih tetap diakui, karena untuk bertindak
keluar didalam suatu keluarga harus ada seorang ke
pala keluarga.
8 * - Akibat adanya dualisme didalam peradilan kita, berakibat pula didalam proses perceraian.
Karena sampal saat ini masih terjadi keslmpang siuran cara-cara perceraian didalam praktek Peradilan Agama, maka ada pihak-pihak yang menghendaki proses
perceraian ini hanya diselesaikan oleh Peradilan Bi
asa (Negeri) saja dengan suatu peraturan perundang undargan yang pasti.
9. - U.U.Perkawinan yang baru saja disahkan oleh D.P.R,
R.I. masih belum memuaskan berbagal pihak. U.U. ini
masih bersifat sebagai U.U. pokok, sehingga penerapannya masih memerlukan U.U. Pelaksanaan, sehingga
untuk saat ini, sebelum ada U.U. Pelaksanaan, pera -
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sepanjang tidak ada bertentangan dengan U.U, Perkawlnan
tersebut.
S a r a n - s a r a n .
Dengan bercermin kepada pengalaman lahirnya
U. U.
Perkawinan baru-baru ini, kita dapat mengambil euatu pelajaran, bahwa untuk membuat suatu R.U.U., apalagi U. U.
Perkawinan yang bersifat sangat peka dan sensitif ini,
harus dllakukan persiapan-persiapan yang matang. Sebe lumnya harus dllakukan penyelidikan-penyelidikan dida
lam bidang sosial dan budaya dengan secara teliti. Untuk
itu bisa dapat meminta bantuan dari kalangan Perguruan
Tin,~gi.
Kita semua sadar untuk saat ini, dimana merupakan suatu
kenyataan, bahwa dengan adanya keaneka ragaman masyara kat dl Indonesia ini, maka terdapat pula keaneka ragaman
hukum, sehingga harus kita akui untuk membentuk suatu hu
kum yang bersifat Nasional dan uniform adalah masih sa
ngat aukar terlaksananya. Entah untuk beberapa generasi
yang akan datau^#
Anggauta masyarakat yang terdiri dari berbagai - bagai
kelompok masyarakat kecil, menyatu dalam pergaulan hidup
bersama yang memungkinkan mereka saling mengikat diri
dalam suatu perkawinan* Karena itu terjadi perkawinan an
tara penduduk yang masing-maaing tunduk pada aistim hukum
yang berbeda*
Karena itu, bersama dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia
yang majemuk tadi, tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang
majemuk dan diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang
dapat menampung hubungan dan akibat hukum dari perbuatan
antar hukum mereka.
Karena seperti telah, kami kemukakan diatas, untuk membu
at suatu U.U.Nasional masih belum memungkinkan,maka un
tuk seiaentara kita masih memerlukan jasa dari Hukum An tar Tata Hukum (dulu lazlm disebut Hukum Antar Golongan).
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- 83 yaitu dengan melalui pasal 2 Gr.H.R, yang menentukan sua
tu kaidah hukum yang mana yang diperlakukan, disini hukua dari pihak laki-laki. Didalam masa peralihan dari
ouatu bentuk masyarakat yang heterogeen kearah suatu masyarakat yang homogeen, Hukum Antar Tata Hukum masih diperlukan jasanya, misalnya seperti paaal Z G-*H,R. tadi*
Untuk saat ini kita masih perlu membuat Undang-Undang
semacam G.H.R* itu atau kits buat suatu Undang - Undang
dengan naroa G*H*R, yang diperbaharui, untuk disesuaikan
dengan situaai dan kondisi jaman sekarang*
Saran kami yang lain adalah perlunya diperhatikan
pengaturan-pengaturan mengenai perceraian, terutama bagi
perceraian yang dilangsungkan menurut Islam* Dalam hal
ini diperlukan pengaturan secara jelas terperinci
dan
mengindahkan hak-hak kedua belah pihak, baik suami maupun isteri*
Dalam masalah perceraian yang penting ialah i
1 * - Adanya alasan-alasan (sebab-sebab) perceraian yang
pasti dan terperinci dalam undang-undang*
2 * - Hak-hak yang sama untuk mengajukan permintaan pemutusan perkawinan bagi suami maupun isteri.
3 * - Procedure yang pasti dengan mengindahkan hak azasi
manusia bagi kedua belah pihak*
4. - Adanya pengaturan tentang akibat perceraian (nafkah
untuk bekas isteri, pembagian harta benda, pendidikan untuk anak-anak).-
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