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"Tiap-tiap orang berbuat menurut 
keadaannya masing-masing, tetapi 
luhan lebih mengetahui siapa yang 
lebih benar jalannya."

(Q.S., A1 Isra1 ayat 84)

"Sesungguhnya sesudah keeulitan 
itu ada kemudahan,"

(Q.S. Alam Nasyrah ayat 6)
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Mahaesa, 
yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada ham- 
banya, maka saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalara penyelesaian skripsi ini# saya telah berupaya 
dengan sepenuh hati, pikiran, dan kemampuan saya untuk 
memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Dengan segala keku- 
rangan yang ada, saya berharap skripsi ini akan berguna 
bagi pengembangan ilrau pengetahuan, khususnya ilmu pengeta 
huan hukum, serta bermanfaat bagi umat manusia.

Saya mengucapkan teriraa kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Bapak Asis Safioedin, selaku pembimbing pertama dan 
Ibu Marthalena Pohan, selaku pembimbing kedua, yang telah 
memberikan petunjuk dan saran sehingga saya dapat menyele
saikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, saya sampaikan 
pula kepada Dekan Pakultas Hukum Unirersitas Airlangga be- 
serta staf, para dosen, yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan, serta para staf Biro Administrasi Akademik 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak 
membantu saya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga,

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang tercinta 
bapak dan ibu yang telah mengasuh dan membina putra-putri- 
nya semenjak dalara kandungan, adik-adikku, serta seorang
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teman dekatku, yang telah memberikan dorongaii semangat da- 
lam penyelesaian skripsi ini*

Saya ucapkan terma kasih pula kepada rekan-rekan ma- 
hasiswa dan pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu 
per satu yang telah memberikan bantuan, baik moral raaupun 
spiritual, sehingga saya dapat menyusun serta menyelesaikan 
skripsi ini*

Semoga Allah swt* memberikan balasan atas segala bu- 
di dan jasa yang telah diberikan.

Akhirnya, saya berharap dengan segala kerendahan ha- 
ti dan kebesaran jiwa, demi memperdalam dan mengembangkan 
pengetahuan, saya menerima saran serta koreksi yang bersi- 
fat raembangun dari pembaca*

Hormat saya,
Moch. Nasir Zunaedy
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PENBAHULUAN

1. Permasalahan
Skripsi ini berjudul Masalah Perkawinan Penganut 

Aliran Kepercayaan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. 
Di dalam penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 (untuk 
selanjutnya disingkat UUP) dinyatakan bahwa tidak ada per
kawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercaya- 
annya itu aesuai dengan UUD 1945. Jadi, perkawinan yang ti
dak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu 
dianggap tidak sah.

Meskipun UUP bersifat nasional dan merupakan suatu 
unifikasi dalam lapangan hukum perkawinan, tetapi dalam prak- 
tek aangat sulit diterapkan secara menyeluruh di wilayah In
donesia, Hal. ini dapat dimaklumi sebab masalah perkawinan 
bukan saja merupakan masalah lahir,iah, akan tetapi menyang- 
kut pula maslah batiniah/rohani dan pribadi perseorangan. 
Sebagaimana dikatakan oleh Soepomo,

Bahwa ada bidang hukum yang memerlukan penggarapan segera 
di Samping ada yang tid'ak biaa dilakukan dengan tergesa- 
gesa. Di dalam lapangan kontrak, lapangan pekerjaan dan 
lapangan agraria, kita harus mendorong hukum yang berasal 
dari luar. oedangkan di dalam hukum kekeluargaan cita- 
cita unifikasi tidak mudah diselenggarakan.

^Abdurrahman, Kedudukan hukum Adat dalam Rangka Pern-* 
bangunan Nasional, cet„ II, Alumni, ?andung, 1§787 n•' 126-121.

1
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Dengan timbulnya permasalahan perkawinan penganut 
aliran kepercayaan dan penafsiran serta pendapat yang sa- 
ling berbenturan atas bunyi pasal 2 ayat 1 UUP, maka be- 
tapa akan merailukan dan menggelisahkan bagi sebagian rak- 
yat Indonesia yang mengaku bahwa aliran kepercayaan ter- 
tentu sebagai keyakinannya tidak dapat raelangsungkan per
kawinan sebagairaana ditentukan oleh undang-undang di negara 
Pancasila ini. Kalau demikian &alnyaf raaka hal ini menun- 
jukkan bahwa pelaksanaan UUP memang telah berhasil, walau- 
pun demikian raasih perlu diadakan penyempurnaan di sana- 
sini khususnya mengenai perkawinan penganut aliran keperca
yaan.

Hal-hal yang terurai di atas merupakan pokok perma- 
salahan yangV.hendak saya bahas sesuai dengan judul skripsi 
tersebut di muka.
Alasan Pemlllhan Judul

Saya mengarabil judul skripsi seperti tersebut di ataa 
berkenaan dengan adanya beberapa kasus yang timbul tentang 
pelangsungan suatu perkawinan oleh penganut aliran keperca
yaan yang sering kali mendapat harabatan hanya karena adanya 
istilah tertentu dalara UUP.
Tu.juan penulisan

skripsi ini t>aya tulis dengan tujuan untuk ikut ser
ta membahas masalah-masalah yang timbul setelah UUP disahkan 
khususnya tentang perkawinan yang dilakukan oleh penganut 
aliran kepercsya^n. Di samping itu dengan pembahasan ter-
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sebut saya berharap agar masyarakat akan lebih memahami 
masalah perkawinan penganut aliran kepercayaan.

4* r.etodolofli
Penulisan skripsi seperti tertera di atas adalah 

bersifat teoritis dan praktis, artinya selain beraasar pada 
teori-teori berdasar pula pada 1'akta yang ada. Selanjutnya, 
dalam pembahasan masalah saya menggunakan metode deskripV.s 
analisis yang menjabarkan ketentuan-ketentuan perkawinan 
dihubungkan dengan kenyataan dalam prc-ktek yang kemudian 
saya analisis secara yuridis. Adapun datanya saya peroleh 
lewat studi kepustakaan berupa buku-buku bacaan yang ada 
hubur^annya dengan perabahatan f.kripsi ini dan juga saya per
oleh dari pengamatan langeung lewat ketenangan-keterangan 
dan hasil wavancara.

5. Sistematika dan Pertang^.ungnawaban
Dalam jnembahas dsn men6uraikan mr-salah saya membpgi 

skripsi ini dalam v bab di sampir*e ’ab-bab pendahuluan dar. 

penutup secr-.ra sendiri-sendiri. f̂-.cara berurutan dapat 
saya ur-ikan di sini antara lain seba6ai berikut : PatJa c-ab 
pendahuluan saya u^aikan cecara garie bep.ar pokok-pokok ba- 

Iianan dan later belakan& penulisan, keniudian *-'<ralam tab I 
saya kernukakan bshasan tentang pengertian dan tujurn serta 

daear-dpsar perkawinan. Hal demikian saya kenukakan sebagai 
person tar ba^i penbaca y-ng umunnya me.nerlukan pen-clrsan 
secaia urrun sebelum sam.;ai pada perribahâ an pokok. Cleh

3
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karena itu bab-tab dalam skripsi ini saya susun sed^mikian 

rupa sehingga merupakan satu ran^kaian pembahasan yang ber- 
urutan. Selanjutnya paaa bab II saya uraikan tentan^ pen^a- 
ruh â arca dan kepercayaan dalam hukum perkawinan. Hal tcr- 
sebut saya tempatkan pada bab II acalah sebagai langkah por- 
tama sebelum sampai pada bat III yang membahas tentang suatu 
perbandin^an bilamar.a terj: di suatu persentuhan hukum antara 
ketentuan perksv/inan suatu aliran kepercayaan terter.tu d n^an 
ketentuan hukum tentang perkawinan dari hukum-hukum yang lain 
yanb sda d.i Indonesia. Dengan demikian bahasan dalam skripsi 
ini ;.akaft. „ . berhubun^an dengan ketentuan hukum perkawinan 
cam pur 0$ (GXR.). Akhirnya pada bab IV saya kernukakan suatu 
tinjauan dan pembahasan kasus yant, kemudian sebagai penutup 
saya uraikan suatu kesimpulan serta saran-saran.

.4
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BAB I

PENGERTIAN PLRICAV/INAN

Perkawinan dalam pengertian sehari-hari diartikan 
sebagai Suatu pertalian laliir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita untuk hidup bersama dan melanjutkan 

keturunan#
Dengan adanya perkawinan ini timbul akibat yang lu- 

as. Tidak hanya hubungan keluarga yang terjadi antara ke
luarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan, tetapi juga 
berakib&t lahirnya keturunan, harta kekayaan dalam perka

winan, dan lain sebagainya.

Segi kehidupan keluarga yang rukun dan bahagia akan 

merupakan sumber tumbuhnya anggota masyarakat yang baik; 

dan dari keluarga yang demikian itu akan dilahirkan pula 

generaai yang sehat lahir dan batin. Oleh karena itu per
kawinan dalam kehidupan masyarakat seb.ari-h.ari adalah sa- 
ngat penting. 'Janpa adanya perkawinan, nanusia akan menu- 

rutkan hav/a nafsunya dengan tidak teratur dan tanpa kenda-
li 3ehingga akan meninbulkan perselisihan atau permusuhan 

antara sesamanya.
'Jentang pengertian perkawinan ini Burgerlijk './etboek 

(untuk selan^utnya disingkat £</) tidak memberikan suatu de- 

rinisi yang tertentu, hanya memandang perkawinan sebagai 
hubungan keperdataan saja sebagaimana tercantiun dalam pasal

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MASALAH PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
 

MOCH. NASIR ZUNAEDY



26 B.7 yang berbunyi "Undang-undang memandang soal perkawin-
2an hanya dalam hubungan-hubungannya perdata;«

Di dalam undang-undang (BV/) hanya dikenal perkawinan 
dalam hubungan keperdataan, yaitu perkav/inan yang dilang- 
sungkan di hadapan pegawai-catatan fei£ll. BW tidak memandang 

porkawinan dari segi agama. Perkav/inan menurut agama dipan- 
■1 mg sebagai upacara pemberkatan saja; bukan untuk sahnya 
pfjx'kawir.an* Hal demikian ditegaskan di dalam 3\7 pasal 31 
"j,ng berbunyi, "Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilaku- 
'zj-jif jebelum kedua pihak kepada penjabat agama mereka mem- 
'.aktikan, bahv/a perkawinan dihadapan Pegawai Catatan ttipil 

;eluii cerlangsung."J Hal tersebut lebih dipertegas di dalam 

pa^^l 100 yang berbunyi, "Adanya suatu perkawinan tak da- 

li'auktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta per- 

l̂ ii‘-nungan perkav/inan itu, yang telah dibukukan dalam regis
ter-register catatan sipil, kecuali dalam haI2 teratur dalam 
pasal2 berikut. V4*

Dengan demikian, maka perkawinan telah dianggap sah 
bilamana pelangsungan perkawinan di'. hAdapan pegawai catatan 
aipil telah dilakukan.

Di dalam hukum Islam perkawinan dipandang sebagai su
atu ukad yang kemudian dilanjutkan dengan suatu ijab oleh 

p Subekti dan .i. - jitrosudibjo, ICi t ab I nd an^-mdan.^ 
.lUlqim. ?erdata (terpemahan)t cet. 7, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1970, ru 17.

^Ib.id.? , h. 28.

4lbid., h. 32.

6
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pihak mempelai perempuan dan diikuti dengan suatu kabul da- 
ri pihak raempelai laki-laki, Ijab adalah suatu penawaran da- 
ri pihak mempelai perempuan untuk menikalikan raempelai perem- 
puan kepada mempelai laki-laki* oedangkan kabul adalah per- 

nyataan penerinaan dari mempelai laki-laki terhadap penawar
an tersebut*

Djojodigoeno di dalam bukunya berjudul "asas-asao . .u-
kum Adat" menerangkan sebagai berikut :

Pokok sasaran perikatan, yang timbul dari perjunjian ni- 
kah itu yalah perhubungan sexual; tegasnya si suanii ber- 
hak nenuntut perliubungan sexual dari si isteri si 
isteri wajib memberikannya, sebaliknya si ioteri ccrh.-tk 
menuntut perhubungan sexual dari si suarni dan si suumi 
v/ajib memberikannya. Justru pokok maksud nikah yalah 
menghalalkan perhubungan sexual itu*'3.

Ei ditlcun UUP pengertian perkawinan dinyatakun ualam 

pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut, "Perkawinan ialah 
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang v/a- 
nita sebagai suani istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kokal berdasarkan ICetuhanan 

yang 1-iaha Ksa*'f
Pengertian perkawinan yang tertuang di dalam pasal 1 

UUP tersebut di atas bukan saja merupakan suatu perjanjian, 
tetapi merupakan pula ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang v/anita berdasarkan kfttuhanan yang mahaesa. ital

5Djojodiroeno, a s as-as as fluiaun Adat, ’iayasan Uadan Pe-
nerbit Cajah ...ada, logyakarta, h. 60.

r
Undong-und 

1974-1, aLN 301J).

r
Undong-undang tentong Perkav/inai (UI no, 1-137*t* --f
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demikian menunjukkan bahwa perkav/inan. itu mempunyai hubungan 
yang erat sekali dengan unsur agama dan kepercayaan sebagai- 
m^na diatur di dalam UUP pasal 2 uyat 1 bahwa "perkawinan 

adalah sail, apabila dilakukan uenurut hukum masing-masing
7agamanya dan kepercay&annya itu;" Denman demikian, maka per

kav/inan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum nasing- 

rnasing agamanya dan kepercayuannya itu.
1. ^vjuan Perkawinan

Perkawinan dinilai sebagai -suatu lembaga yang suci
dan luhur oleh. sem.ua a^aaa. ’-\npa ad-u-v/a ler.ibaga perkawinan,
maka tiuak akan ada penbentukan keluar.;;a yang menjadi dasar
kehidupan keluarga umat nianujia.

2u;juan perkawinan di dal.-/;1- UUP pajal 1 disebutkan bah-

wa . . untuk membentuk koluarga (runiaji tangga) yanp; baha-
gia dan kekal berdasarkan êtuliaiian Tang ."alia Usa*" Hal de-
jnikian berarti bahwa UUP mengandung prinsip perkawinan yang

kekal seumur hidup. I'â un demikian, blJI5 masih mengadakan ke-
mungkinan putusnya perkawinan karena perceraian dan atas /a-

tusan pengadilan (UUP pasal 38).
-ujuan perkawimtn ini, di dalam penjelasan uirium IV ?

pasal 4a, dinyatakan sebagai berikut :
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga ;>ang buha- 
gia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling rnem-

7roid.
cIbid.

8
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bantu d&n melengkapi, agar masing-masing dapat mengemr 
fiangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejah- 
'teraan spiritual'dan materiil.

:.:embentuk keluarga jelas bertuiuan melanjutkan ke-

turunan, mernelihara, dan mendidik anak-anak yang dilahir-
kan dari perkawinan itu dengan bertang£ung jawab kepada
keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara agar dapat bergu-
na bagi pembangunan dan pertuinbuhan bangsa. ICalau demikian,
aiaka auami istri harus saling membantu, melengkapi, dan
horrnat~;r.cnghormati dengan penuh cinta kasih, Lembaga per-
kuwinan ini menbuka kesempatan berkasih sayang antara su~
■jm istri yang selanjutnya akan meneruskan kasih sayang

kepada keluarga, anak, cucu, dan sesarnanya.

vengan demikian, rnaka perkawinan akan merupakan wa~

dah atau sarana bagi manusia untuk saling mengabdikan diri
dan saling menghormati perasaan, Atas dasar pikiran inilah
diban/am keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan bahagia.

.'iujnah tangga adalah merupakan unsur terkecil yang mempunyai
peranan dan nilai yang penting di dalam kehidupan masyarakat.

. Dasar Perkawinan
~alam membina keluarga yang bahagia diperlukan usaha 

yang .:ungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan dalam ketiu- 
dukan sebagai lembaga yang sangat luhur dan suci sebagai i- 
katan antara seorang 3uami dengan seorang istri.
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DaSar perkawinan dinyatakan di dalam UUP pasal 1 bah

wa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri • •

Jadi, yang terpenting sebagai dasar perkawinan itu 
bukan hanya raenyangkut unsur-unsur lahiriah, akan tetapi ju- 

ga diliputi oleh unsur batiniah yang dalam dan luhur. Ei 

samping itu dalam perkawinan suami istri diwaiibkan cinta- 
mencintai, hormat-menghormati, dan saling setia Icthir batin.

Kalau demikian halnya, maka akan beratlah tugas su
ami istri dalam rumali tangga. L'ereka harus clan irajib mem- 
bangun serta selalu harus membina ikatan lahir batin ter

sebut dalam suasana kekal dan bahagia, penuh cinta kasih, 

dan hormat-menghormati antara yang satu dengan yang lain.

idengenai hal tersebut di atas, Asis Safioedin tie- 

nyatakan dalasi salah satu tulisannya yang berjudul As as 

Mono^ami dalam U n d t e n f r a n g ' P e r k a w i n a n - ' yan£ 
berbunyi sebagai berikut, "Kekeluargaan suami istri bukan- 
lah kekeluargaan yang dibangun di atas pemuasan hav/a nafsu; 
tidak juga di atas suatu yang bersifat sementara. ICekelu- 
argaan yang diinginkan adalah keeratan kekeluargaan sampai 

ke hari akhirv"^

10

Asis 'Jafioedin, "nsas -Vonogami dttlam Undang-undang 
tentang Perkawinan", ka.jalan Palcultas rlukum Universitas .ar 
lan/^a, Surabaya, edisi I, 1976, h. 61.
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Ditinjau dari segi kehidupan. keluarga, maka keluarga 

yang rukun akan merupakan sumber ketenteraman "bagi masyara- 
kat dengan mengingat tujuan perkawinan yaitu menciptakan 
rumah tangga yang harmonis, damai, tenteram, dan sejahtera* 
Rumah tangga itu akan merupakan sendi dasar "bagi pembinaan 

masyarakat selanjutnya.
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BAB II

PENGARUH AGAMA DAN KEPERCAYAAN 
DALAM HUKUM PERKAWINAN

Pengaruh agama dan kepercayaan sangat besar sekali 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan hukum yang hidup da
lam masyarakat, Surojo .Wignjodipuro dalam bukunya yang ber- 
judul Pengantar_dan Azas-aza.q flu|tum_Adat "mengetengahkan 
suatu teori dari van den Berg yang disebut "Receptio in Com- 
plexu” (Penerimaan dalam Xeseluruhan). Dalam teori tersebut 
van den Berg menyatakan bahwa adat istiadat dan hukum (adat) 
sesuatu golongan masyarakat merupakan penerimaan secara ke- 
seluruhan dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat 
itu.12

Teori demikian menurut hemat saya adalah keliru. Hu
kum (adat) suatu golongan masyarakat mempunyai ciri-ciri ter- 
sendiri yang berbeda dengan hukum (adat) golongan masyarakat 
lainnya. Adalah suatu hal yang wajar bilamana terjadi per- 
campuran antara hukum (adat) suatu golongan masyarakat ter- 
tentu dengan hukum agama yang dianut oleh golongan masyara
kat itu.

12Baca selanjutnya Surojo Wignjodipuro, Pengantar 
dan Azas-azas Hukum Adat, cet* II, Alumni, BandungT 1973* 
h. 21.

12
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Teori tersebut di atas banyak mendapat tentangan ke- 
ras dari para sarjana yang lain. Sarjana-sarjana yang raenen- 
tang itu antara lain yang paling terkenal adalah van Vollen- 
hoven. Di dalam tanggapannya atas teori tersebut van Vollen- 
hoven mengakui bahwa di dalam hukum adat banyak dipakai isti- 
lah-istilah hukum Islam, seperti milik, adat, ijab, dan kabul, 
dan lain sebagainya. Tetapi, istilah-istilah ini sebetulnya 
hanya tempelan saja seperti istilah Latin dalam hukum Eelanda.

Pengaruh agama dan kepercayaan seringkali tampak da
lam hukum perkawinan dan hukum keluarga, Hal demikian dise- 
babkan oleh ajaran-ajaran dari agama dan kepercayaan terutama 
yang menyangkut bidang kerohanian dan kepribadian seorang ma- 
nusia di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam peraturan hukum 
bagian hukum perkawinan dan keluargalah yang menyangkut hu- 
bungan antara manusia yang paling dekat dengan kerohanian 
dan kepribadian.1^

Di dalam hukum perkawinan BW sebagai landasan' utama 
perkawinan bukanlah berdasar agama. Perkawinan dipandang ha
nya dalam hubungan-hubungannya perdata (BW, pasal 26)* Jadi, 
perkawinan dipandang sebagai hubungan keperdataan saja.

Namun demikian, dalam hubungannya dengan judul bab ini 
yang membahas tentang pengaruh agama dan kepercayaan dalam

I3Ibld., h. 23*
^Baca selanjutnya R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Per- 

kawinan di Indonesia, cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 1957, "
E.'iy:--------------
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hukum perkawinan, raaka marilah klta menengok dan mengingat 
kembali sejarah terbentuknya pasal 26 BW tersebut di atas.

Pasal 26 BW yang kita kenal adalah konkordan dengan 
pasal 83 BW Belanda yang pada waktu itu belum mengalami per- 
ubahan-perubahan seperti sekarang (dalam BW Belanda yang 
berlaku sekarang menjadi pasal 30). Mula-mula perkawinan me
rupakan urusan gereja (agama), Kemudian timbul golongah re- 
formasi yang mengakui sepenuhnya hak negara untuk mengatur 
undang-undang mengenai perkawinan. Gereja hanya memberikan
pemberkatan saja atas apa yang dilakukan menurut ketentuan

15negara.
Dengan menelusuri sejarah, maka pengaruh gereja (agama) 

tampak ^elas di dalam ketentuan perkawinan BW, walaupun ti
dak secara nyata tersurat di dalam ketentuannya.

Di dalam UUP, pengaruh agama dan kepercayaan secara 
nyata tertera dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa 
sahnya perkawinan adalah menurut hukum masing-masing agama- 
nya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, maka perkawinan 
bukanlah sekedar perjanjian yang menimbulkan ikatan, tetapi,- 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria de
ngan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mem- 
bentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

1*5Baca selanjutnya Lely Niwan dan Amier Syarifudin,
"Tanggapan atas Pandangan terhadap pasal 26 BW", Ma.lalah Hu
kum dan Keadilan, no. 4 tahun III, Juli/Oktober, 1972, h. 8,

14
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yang mah%sa*
Berbicara tentang pengaruh agama dan kepercayaan da

lam hukum perkawinan, amatlah menarik untuk diketengahkan da
lam skripsi ini suatu tulisan yang dikemukakan oleh Hasbullah 
Bakry yang berjudul Suatu Komentar untuk TJndang-undang Per
kawinan Nasional . Tulisannya tersebut dimaksudkan untuk me- 
nanggapi tulisan saudara S, S*H. yang berkisar tentang penaf- 
siran terhadap arti kata "dan" dalam pasal 2 ayat 1 UUP. Ko
mentar tersebut antara lain sebagai berikut :

. . .pengertian kata 'dan1 dalam pasal 2 ayat (1) tidak 
boleh serta merta diartikan sebagai Kata Penjumlah seper
ti yang diartikan oleh S SH dalam tulisannya itu tetap 
(demi untuk kesamaan hukum) kiranya diartikan sebagai ka
ta penghubung dari anak kalimat 'Apabila dilakukan menu
rut hukum agama1 dengan anak. kalimat 'apabila dilakukan 
menurut kepercayaannya'. Kedua Anak Kalimat itu lalu di- 
hubungkan dengan kata sambung M a n 1 sehingga dapat diring- 
kaskan menjadi 'perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. 
Maksudnya bersyarat alternatif bukan unified : dilakukan 
menurut hukum agama (saja) sudah aah, atau dilakukan me
nurut kepercayaan (saja) sudah sah juga. Seandainya penaf- 
siran (saya) ini ditanya : Kalau begitu Undang-Undang itu 
(lantas) mengatur bukan hanya orang-orang beragama saja, 
tetapi juga mengatur orang-orang yang tidak beragama juga? 
Jawabnya : memang demikian, sebab di Indonesia ini masih 
ada warga-negara yang dapat dianggap belum beragama (atau 
setidak-tidaknya dapat dikatakan agama yang dianutnya be
lum dianggap agama oleh negara) seperti agama primitif da
ri suku-suku Badui, Kubu, Bromo dan suku pedalaman Irian 
Jaya. Mereka itulah disediakan wadah hukumnya oleh UU Per
kawinan pasal 2 ayat (1) dengan 'kawin menurut kepercaya- 
annya'. Nikah mereka ini dapat dilaksanakan tanpa hukum 
agama yang ada (dari Islam, Kristen, Hindu dan Budha) te
tapi cukup dengan tatacara kepercayaannya saja-] < . . f hing- 
ga mereka dapat kawin tanpa hukum-hukum agama.

15

Hasbullah Bakry, "Suatu Komentar untuk Undang-undang 
Perkawinan Nasional", Kunfpulan Lengkap Undang-undang dan Per- 
ituran Perkawinan di Indonesia, cet. II, Jambatan, Jakarta,
1981, h . “342-545'.
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Uraian yang dikemukakan oleh Hasbullah Bakry tersebut 
merupak&n- euatu .pemikiran yang obyektif; mencakup semua ke~ 
pentlngan yang berhubungan dengan masalah perkawinan. Dengan 
demikian, maka UUP beserta peraturan pelaksanannya merupakan 
satu-satunya wadah hukum bagi setlap perkawinan yang dilaku- 
kan oleh warga negara Indonesia.

Saya sependapat dengan apa yang ditulis oleh Hasbullah 
Bakry sehingga tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan perka
winan baik menurut agama ataupun menurut kepercayaan.
Pengaruh Agama dalam Hukum Perkawinan

Telah saya uraikan di atas bahwa pengaruh agama dan 
kepercayaan tampak jelas di dalam UUP. Selanjutnya kita per- 
hatikan UUP, pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

2. tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- 
undang-undangan yang berlaku.

Apabila kita perhatikan ketentuan tersebut, maka kesan yang 
dapat kita tarik adalah pentingnya peranan agama dalam pe- 
langsungan perkawinan. Hukum agama adalah merupakan landasan 
utama dan pertama untuk sahnya perkawinan. Setelah dilakukan 
perkawinan menurut agamanya barulah kemudian dilakukan pen- 
catatan perkawinan. Pungsi pegawai pencatat perkawinan adalah 
menyaksikan dan mencatat pelangsungan perkawinan itu dan hal 
itu hanya bersifat administratif saja.

Kemudian timbul pertanyaan, apakah perkawinan yang di-
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lakukan menurut agamanya, tetapi tidak didaftarkan kepada pe- 
gawai pencatat perkawinan akan berakibat tidak sahnya perka
winan itu? Dalam hal demikian hendaklah kita mengingat bahwa 
jiwa dan tujuan perkawinan menurut UUP bukanlah sekedar per- 
jAnjian yang menirabulkan ikatan, namun perkawinan adalah ikat
an lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita se
bagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang baha
gia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa (UUP, ps. 1).

Dengan demikian, maka perkawinan yang dilakukan menurut 
agama seperti halnya dalam tata cara_perkawinan menurut hukum 
Islam adalah sah, walaupun pencatatan perkawinan bukan meru
pakan syarat mutlak dalam agama tersebut. Namun demikian, da
lam UUP pencatatan perkawinan memegang peranan yang menentu- 
kan dalam suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan itu merupa
kan syarat untuk diakui sah atau tidaknya perkawinan tersebut 
oleh negara. Konsekuensinya, bilamana suatu perkawinan tidak 
dicatatkan, walaupun perkawinan tersebut sudah sah menurut 
agamanya, tetapi perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh ne
gara dengan segala akibatnya yang timbul dari perkawinan ter
sebut di kemudian hari,

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 9 tahun 1975, 
yaituperaturan. pelaksanaan atas Undang-undang no.'1 tahun 
1974 t yang'diundsngkan pada'tangg'al 1 /.pi'll 1975 dan mulai ber
laku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.t dinyatakan 
bahwa semua perkawinan yang dilangsungkan selain dari raereka 
yang beragama Islam menurut agama dan kepercayaannya harus di- 
catat di kantor catatan sipil.

17
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Dalam hal pelangsungan dan pencatatan perkawinan bagi
mereka yang beragama selain agama Islam dilakukan oleh kantor
catatan sipil dengan menunjuk seorang petugas yang bertindak

17sebagai rohaniwan dan pencatat pelangsungan perkawinan.
Pengaruh Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan dalam H.ubungan- 
nya dengan Hukum Perkawinan

Sebelum ada UUP beserta peraturan pelaksanaannya, per
kawinan kepercayaan adalah sah menurut adatnya masing-masing. 
Pelaksanaan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan kepada 
Tuhan yang Mahaesa sebagaimana telah saya uraikan di muka ber- 
laku tata.cara perkawinan menurut-keperc§iyaanpya itu. Hal demi
kian adalah sesuai dengan ketentuan di dalam UUP beeerta pen- 
jelasannya bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing- 
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, perkawinan pe
nganut aliran kepercayaan menurut ketentuan dan tata. eara per
kawinan kepercayaan adalah sah.

Namun demikian, apakah perkawinan yang dilakukan oleh 
penganut aliran kepercayaan dah tidak dicatatkan pada pegawai 
pencatat perkawinan/kantor catatan sipil adalah tidak sah? 
Kenurut hemat saya, perkawinan tersebut adalah sah, tetapi pen
catatan perkawinan harus dilakukan sebagai syarat administrasi 
untuk dapat diakui sah oleh negara.

ial tersebut di atas ditegaskan pula dalam ketentuan

17Hasil wawancara pada tanggal 8 September 1982 dengan 
Eapak Kasimin selaku Wakil Kepala Kantor Cat&ian Sipil Kotamadya 
Surabaya.
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yang dibuat oleh Dewan Pengurus Sekretariat Kerja Sama Keper
cayaan Pusat yang mengatur tentang tata cara perkawinan dan 
pengesahan perkawinan. Salah satu pasal dalam ketentuan ter
sebut antara lain berbunyi bahwa untuk sahnya perkawinan itu
harus dilangsungkan di hadapan dan oleh pegawai pencatat-perkawin-

1 ftan/catatan sipil.
Walaupun telah ada ketentuan-ketentuan seperti_tersebut 

di atas, tetapi sampai saat ini masih ada penganut aliran ke
percayaan yang raenemui kesulitan dalam melangsungkan perkawin- 
annya. Hal demikian masih sering terjadi terutama di daerah.
Hal ini akan saya bahas di belakang dalam bab tinjauan dan 
pembahasan kasus.

Abdul Mutholib, "Problema Perkawinan Aliran Kebatinan 
dalam Tinjauan Hukum1', Bunga Rampal Hukum Islam tentang Perka
winan (kumpulan naskah kuliah hukum IsIamT^^tidak diterbitkan), 
Surabaya, 1977, h. 21.
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BAB III

TIKJAUAN PERkA«INAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN MENURUT 
HUKUM IbLAM DAN PERATURAN PEfttAVIKAN CAMPURAN (GHR)

Di dalam tab ini saya akan membahas masalah yang 
berkaitan dengan perkawinan campuran, Pembahasan dalam bab 
ini merupakan suatu perbandingan dalam tinjauan hukum.

Sebelum UUP berlaku, di Indonesia telah berlaku un
dang-undang dan peraturan lain yang mengatur tentang per

kawinan selain bh yang di dalamnya juga mengandung bebera- 
pa pasal tentang perkawinan.

Undang-undang dan peraturan lain yang dimaksudkan 

di atas adalah :
1. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde 

Huwelijken, S. 1898-158 yang kemudian dikenal dengan 
singkatan GHR);

2. Peraturan Perkawinan orang Indonesia Kristen (Huwelijks- 
ordonnantie Christen Indonesiers voor Java, Mnahasa, en 
Amboina, S. 1933-74, aisingkat HOCl);

3. Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak, dan hujuk (UU no.
22 tahun 1946 yo. UU no. 32 tahun 1954) beserta peraturan- 

peraturan pelaksanaannya.
Sesuai riengen penjelasan saya di muka dalam bab Pen- 

dahuluan, maka pembahasan dalam bab ini menyangkut terjadi- 
nya persentuhan hukum antara aturan perkawinan suatu aliran

20
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kepercayaan tertentu dengan ketentuan-ketentuan perkawinan 
yang lain yang ada di Indonesia*

Di dalam UUP, perkawinan campuran diatur dalam paaal 
57 sampai pasal 62. Yang dimaksud dengan perkawinan campur
an menurut UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di 
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan 
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indo
nesia (pasal 57 UUP)

Contoh dari apa yang dimaksud dengan perkawinan cam
puran menurut pasal 57 UUP tersebut di atas adalah sebagai 
berikut :
1.di Indonesia seorang laki-laki WNI kawin dengan seorang 

wanita bukan Wtfl atau;
2. seorang wanita WKI kawin dengan seorang laki-laki bukan 

WN1* Dengan demikian, maka UUP membatasi pengertian per
kawinan campuran pada perbedaan kewarganegaraan karena sa
lah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran yang lebih luas ter- 
dapat dalam pasal 1 GHR yang berbunyi, "Perkawinan campuran 
ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tinduk 
kepada hukum-hukum yang berlainan."

Pengertian hukum yang berlainan mempunyal arti yang 
luas baik perbedaan bangsa atau asal maupun perbedaan agama 
atau golongan,

Adanya hukum yang berlainan karena di Indonesia pada 
saat itu terdapat pluralisme stelsel hukum dalam masyarakat

21
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kita dan hal tersebut masih terasa sampai sekarang khususnya 
dalam bidang perkawinan campuran antaragama.

Hal demikian ternyata dalam pasal 66 UUP yang menya-
takan ;

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan de
ngan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka 
dengan berlakunya Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
Wetboek). Ordonansi Perkawinan Kristen (Huwelijksordonnan- 
tie Christen Indonesiers, S. 1933-74). Peraturan Perkawin
an campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, S. 1898- 
158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang 
perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini di- 
nyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pasal 66 UUP tersebut ternyata bahwa yang 
tidak berlaku hanyalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
mengenai perkawinan yang telah ada sejauh hal itu telah di
atur dalam UUP. Dengan perkataan lain, hal-hal yang belum 
diatur dan tidak bertentangan dengan UUP masih tetap berlaku 
dan dapat dipakai. Dengan demikian, maka dalam hal terjadinya 
perkawinan campuran antaragama, ketentuan-ketentuan yang ber- 
kaitan dengan perkawinan campuran tersebut masih dapat dipakai 
sejauh tidak bertentangan dengan UUP.

Di bawah ini, saya ketengahkan bagaimana pandangan hu
kum perkawinan.Islam dan PexaturamPerkawinan Campuran (GHR) 
tentang pereentuhan hukum dalam hubungan perkawinan dengan 
penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Mahaeea*

1. Menurut Hukum Islam
j Prinsip hukum perkawinan Islam menghendaki terjadinya 

perkawinan antara sesama orang Islam. Namun demikian, tidak 
menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antara seorang Is-

22
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Ian dengan seorang yang beragama lain*
Perkawinan campuran menurut hukum perkawinan Islam

hanya terbatas pada perkawinan antaragama. Perbedaan kewar-
ganegaraan, golongan penduduk, atau stelsel hukum yang di-
anut seseorang tidak menjaai halangan asal kedua-duanya .
beragama Islam* Hal demikian tercantum dalam A1 Quran Surat
Hujurat, ayat 13 yang menentukan sebagai berikut :

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari se
orang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan ka
mu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di- 
antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertak- 
wa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lag! 
maha mengenal.

Ajaran Islam membagi agama-agama yang ada di dunia 
menjadi dua golongan ; agama vahyu dan bukan agama wahyu.

Agama wahyu ialah agama yang berasal atau bersumber 
dari wahyu Allah kepada para rasulnya untuk disampaikan ke
pada umat manusia. Agaipa wahyu yang dikenal sampai sekarang 
selain agama Islam adalah agama orang Yahudi, agama Hasrani 
(Kristen), dan agama yang dibawa oleh Kabi Daud, yang masing- 
masing menerima kitab-kitab : A1 Quran, Taurat, Injil, dan 
Zabur yang bersumber dari wahyu Allah; dan para penganutnya 
disebut ahli kitab. Aliran kepercayaan kepada Tuhan yang 
Kahaesa dianggap ada di luar empat ahli kitab tersebut di 
atas dan aliran kepercayaan ini merupakan salah satu bentuk 
kehidupan kerohanian dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia.

Hukum perkawinan Islam membolehkan seorang laki-laki 
Islam kawin dengan wanita ahli kitab seperti tercantum dalam
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2A

Al Quran Surat A1 Maidah ayat 5 yang nenentukan sebagai - 
berikut :

Dan dihalalkan bagimu mengawini wanita-wanita yang men- 
jaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan 
wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang 
diberi Al Kitab eebelum kamu, bila kamu telah membayar 
mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan 
maksud bereina dan tidak (pula) menjadikannya gundik- 
gundik.

Ayat tersebut di atas mengandung pengertian bahwa an
tara Islam, agama orang Xahudi, Hasrani(Kristen), pengikut 
nabi Daud keempat-empatnya merupakan agama yang bersumber 
dari wahyu Allah. Id samping itu dengan perkawinan tersebut 
diharapkan wanita-wanita itu akan memeluk agama Islam dengan 
kemauannya sendiri dan tanpa paksaan.

lerhadap wanita yang bukan ahli kitab seorang laki- 
laki Islam dilarang mengawininya sebagaimana tercantum da
lam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 221 yang meaentukan ;

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebe- 
lum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang ber- 
iman lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia mena- 
rik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 
musyrik (dengan wanita-wanita beriman) sebelum mereka 
beriman*

Dalam hal tersebut di atas para ulama Islam telah se- 
pakat bahwa laki-laki Islam tidak boleh mengawini wanita- 
wanita yang demikian itu termasuk pula wanita yang murtad 
(keluar dari agama Islam).^

^Mahmud Tunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, cet. VI, 
Hidakarya Aguns, Jakarta, I97T, h. 51.
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Sebaliknya,seorang wanita Islam tidak boleh kawin de
ngan laki-laki bukan Islam baik laki-laki dari golongan ah
li kitab maupun lebih-lebih dari golongan orang-orang musrik. 
Hal demikian tercantum dalam A1 Quran yaitu surat A1 Baqarah 
ayat 221 sebagaimana telah disebutkan di atas. Adanya keterf- 
tuan yang melarang wanita Islam kawin dengan laki-laki bukan 
Islam, aenurut ulama Islam disebabkan karena pada umumnya 
wanita cenderung mengikuti agama suaminya.

Berdasarkan kaidah hukum yang wajar, seorang suami 
adalah sebagai kepala keluarga. Dengan hak sebagai kepala 
keluarga seorang suami berdasarkan agamanya akan membina is- 
tri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu larangan tersebut mem- 
pertimbangkan segi keselamatan agama, jangan sampai seorang 
wanita Islam keluar dari agamanya karena pengaruh suaminya*

Mahmud Tunus dalam bukunya tersebut di ataa menyebut- 
kan ketentuan dalam hukum perkawinan Islam sebagai berikut, 
"Perempuan itu menurut agama suaminya. Oleh sebab itu perem
puan huslimah tidak boleh dikawinkan kepada laki-laki Yahudi/
Nasrani itu, karena besar kemungkinan, bahwa la akan memeluk

20agama Yahudi/Hasrani itu, menurut suaminya.
Dalam praktek, bilamana terjadi perkawinan antara se

orang wanita Islam dengan seorang laki-laki bukan Islam, se- 
dangkan laki-laki tersebut tidak bersedia masuk Islam, maka 
KUA akan menolak pelangsungan perkawinan itu karena berten-
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20D)ld.. h. 53
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tangan dengan hukum perkawinan Islam. Jika kemudian mereka 
datang ke kantor catatan sipil, maka pada prinsipnya kan- 
tor catatan sipil tidak menolak dan akan mencatat perkawinan 
mereka setelah kepala KUA menyatakan bahwa pihaknya tidak 
ikut bertanggung jawab atas pelangsungan perkawinan itu.

Dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa 
ajaran Islam melarang laki-laki dan wanita Islam melakukan 
perkawinan dengan orang-orang dari golongan musrik termasuk 
dalam hal ini perkawinan dengan penganut aliran kepercayaan 
kepada Tuhan yang Mahaesa.

Namun demikian, adakalanya seorang wanita atau laki- 
laki Islam yang lemah iman karena hanya berdasarkan cinta 
kasih-rela mengorbankan agamanya dan memeluk agama calon 
suami atau istrinya dan selanjutnya melakukan perkawinan 
menurut agamanya yang baru.

2. Menurut Peraturan Perkawinan Campuran (GHR)
Seperti telah kita ketahui bahwa dengan adanya penja- 

jahan Belanda, di Indonesia terdapat pembedaan golongan pen- 
duduk berdasarkan pasal 163 Indische Staatregeling juncto 
pasal 131 Indische Staatregeling, Bagi masing-masing golong
an penduduk berlaku pula hukum yang berbeda termasuk pula 
dalam bidang hukum perkawinan.

Secara kongkret dapat dikatakan bahwa dengan adanya 
perbedaan hukum itu, maka ada perkawinan menurut undang- 
undang, perkawinan menurut agama, dan perkawinan menurut 
adat#
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Adanya UUP dimaksudkan sebagai satu usaha unifikasi 
dalam bidang hukum perkawinan, Namun demikian, dalam hal 
perkawinan campuran antaragama, UUP tidak mengatur. UUP ha- 
nya mengatur perkawinan campuran dalam hal perbedaan kewar- 
ganegaraan karena salah satu pihak adalah-' -warga negara In
donesia sebagaimana diatur dalam pasal 57. Dengan demikian, 
maka perkawinan campuran antaragama menjadi perkawinan yang 
dicakup oleh pasal 2 UUP di samping ketentuan dalam GHR ber
dasarkan pasal 66 UUP.

Peraturan yang pernah mengatur tentang perkawinan 
campuran antaragama adalah pasal 1 GHR yang mengatur tentang 
perkawinan campuran yang mengandung pengertian yang lebih 
luas daripada pengertian dalam pasal 57 UUP.

Di dalam pasal 6 ayat 1 GHR, dinyatakan bahwa perka
winan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku un
tuk si suami, kecuali ijin dari kedua belah pihak bakal mem- 
pelai yang selalu harus ada.

Walaupun mungkin menurut hukum pihak laki-laki izin 
semacam itu tidak diperlukan, namun izin dari kedua belah 
pihak harus selalu ada sebab dalam perkawinan campuran ti
dak boleh ada paksaan. Oleh sebab itu, bilaraana seorang pe
gawai pencatat perkawinan akan melaksanakan perkawinan cam
puran,. maka pihak laki-laki roaupim wanita harus ditanya le
bih dahulu apakah raereka dengan suka hati tanpa ada paksaan 
dalam melangsungkan perkawinannya tersebut.

Di dalam paeal 7 ayat 2 GHR, selanjutnya dinyatakan
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bahwa perbedaan agama, bangsa atau aeal itu sama sekali bu- 
kanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu, Ketentuan ini 
berlaku secara penuh tanpa ada pembatasan golongan ataupun 
agama.

Jika kita telaah ketentuan pasal 6 ayat 1 GHR terse
but di atas, maka secara tegas tercermin euatu kepastian hu
kum dalam hal perkawinan campuran khususnya perkawinan cam
puran antaragama. Pasal 6 ayat 1 GHR secara tegas menunjuk 
hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran adalah hukum 
si suami. Selanjutnya di dalam pasal 7 ayat 2 GHR, dinyatakan 
bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal tidak menjadi halang
an bagi- suatu perkawinan.

behubungan dengan judul bab ini, maka menurut GHR per
kawinan antara seorang penganut aliran kepercayaan terhadap 
Tuhan yang Mahaesa dengan seorang yang beragama, baik agama 
Islam, Kristen, Hindu, Buda, dlsb, tidaklah menjadi masalah.

Dengan diundangkannya UUP, maka ketentuan-ketentuan 
di dalam GHR tetap berlaku sejauh tidak diatur khusus dalam 
ketentuan UUP.

UUP yang dimaksudkan sebagai usaha unifikasi, di da- 
lam ketentuan-ketentuannya ternyata tidak secara tegas me- 
nentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu perkawinan cam
puran antaragama. La^am hal demikian lalu ditempuh jalan pe- 
nundukan airi pada hukum agama dari salah satu pihak yang 
akan melangsungkan perkawinan.

Secara sederhana tampaknya hal tersebut adalah meru-
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pakan satu hal yang mudah, namun daiam kenyataan hal demi
kian tidak jarang menimbulkan masalah yang cukup rumit.

’'Orang Islana, Kristen, Hindu, Buda, atau agama yang 
lain adalah tidak raungkin untuk kawin dengan melanggar hu
kum agamanya masing-masing. Ealam hal demikian, maka dalam 
usaha agar perkawinan dapat dilangsungkan seringkali ter- 
jadi suatu perpindahan agama yang bersifat pura-pura. Se
bagai contoh : seorang laki-laki beragama Kristen akan ka
win dengan seorang wanita beragama Islam. Oleh karena me
nurut agama Islam seorang wanita Islam tidak boleh kawin 
dengan laki-laki yang beragama lain, maka kemudian calon 
mempelai laki-laki bersedia masuk Islam dan perkawinan se- 
gera dilangsungkan, Beberapa waktu kemudian ternyata si su
ami kembali ke agama semula*

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas yang me
nyangkut perpindahan agama dari agama yang satu ke agama 
yang lain dalam suatu perkawinan campuran, maka perpindahan 
agaraa dalam masalah tersebut tidaklah hanya merupakan suatu 
perpindahan secara formal saja, melainkan harus dalam arti 
material pula. Sesungguhnya hal tersebut lebin mementingkan 
sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sosial dasipada orang 
yang melakukan perpindaham agama tersebut terhadap lingkung- 
an hukum agama yang baru ke^vans orang tersebut berpindah. 
Perpindahan agama telah terjadi apabila telah terwujud suatu 
perpindahan hukum lain yang terlepas dari pengaruh lingkung- 
an hukum agama yang lama. Bilamana persyaratan demikian ter-
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nyata tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa perpindah- 
an agama tersebut hanya bersifat pura-pura. Perpindahan itu 
dilakukan hanya untuk meraenuhi tujuan tertentu tanpa menim- 
bulkan akibat hukum, yang tentunya hanya akan merugikan hu
kum yang lain,

Bagaimana halnya dengan perkawinan yang dilakukan 
oleh penganut aliran kepercayaan dalam persoalan seperti 
di atas?

Pada umumnya bilamana seorang penganut aliran keper
cayaan akan melangsungkan perkawinan dengan seorang yang 
beragama lain adalah bergantung pada keadaan masing-masing 
pihak. Sebagai contoh : seorang laki-laki penganut aliran 
kepercayaan hendak mengawini seorang wanita. Manakala wa
nita itu tidak bersedia mengikuti kepercayaan calon suami- 
nya, maka dalam hal demikian laki-laki calon suami itu berr- 
sedia dan melangsungkan perkawinannya secara Islam* Namun 
demikian, setelah perkawinan berlangsung si suami itu kem- 
bali ke kepercayaannya semula. Hal demikian dapat pula 
berlangsung secara kebalikannya,

Lengan demikian, maka perpindahan agama tersebut 
hanya bersifat pura-pura dan merupakan suatu penyelundupan 
hukum,

Selanjutnya, di dalam pasal 7 ayat 1 GHR, ditentu-
kan sebagai berikut :

Perkawinan campuran tidak dapat dilakukan sebelum ter- 
bukti bahwa hal-hal yang mengenai diri si perempuan 
itu telah dipenuhi yakni aturan-aturan atau syarat-

30

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MASALAH PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
 

MOCH. NASIR ZUNAEDY



31
syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk 
M  perempuan itu, yang bersangkut paut dengan sifat- 
sifat dan syarat-syarat yang diperlukah untuk raelang- 
sungkan perkawinan dan begitu juga formalitet-formali- 
tet yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu di
lakukan,

Pasal 7 ayat 2 menentukan, "perbedaan agama, bangsa 
atau asal itu sama.sekali bukanlah menjadi halangan untuk 
perkawinan itu."

Akhirnya dalam pasal 7 ayat 3 ditentukan,
Untuk membuktikan bahwa aturan-aturan atau syarat-syarat 
tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini sudah dipenuhi dan 
oleh karena itu sudah tidak ada rintangan lagi untuk 
melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka 
yang menurut hukum yang berlaku untuk si perempuan di- 
wajibkan mengadakan nikah atau yang kuasa mergakad ni- 
kahkan dari tempat kediaman si perempuan, diberikan su- 
rat keterangan dengan percuma serta tidak memakai mete- 
rai, kecuali jika perkawinan itu akan terjadi antara 
dua pihak yang takluk pada hukum keluarga eropa. Jika 
orang yang tersebut itu menurut hukum yang berlaku uî - 
tuk si perempuan tidak ada maka keterangan itu diberi
kan oleh kepala penduduk golongan si perempuan itu,
Jika sedemikian itu tidak ada oleh orang yang ditentu
kan oleh kepala pemerintah daerah ditempat kediaman si 
perempuan atau dimana si perempuan bertempat tinggal,

Dengan demikian, .ternyata bahwa GHR secara. tegas 
mengatur masalah perkawinan campuran antaragama, dan hal
tersebut tidak diatur di dalam UUP
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BAB IP

TINJAUAN DAN PEMBAHASAN KASUS

Kalau kita menerapkan ketentuan-ketentuan UUP, maka 
tidak akan ada kesulitan yang menyangkut pelangsungan suatu 
perkawinan. Namun demikian, temyata kesulitan dalam pelang
sungan suatu perkawinan masih saja terjadi. Hal demikian ma- 
sih sering terjadi terutama di daerah-daerah.

Dalam bab terakhir ini, saya kemukakan suatu tinjauan 
dan pembahasan kasus tentang perkawinan yang dilakukan oleh 
penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Kahaesa. Kasus 
tentang perkawinan tersebut saya sarikan dari harian Surabaya
Post di bawah judul Aliran Kepercayaan Sapta Parma Meminta

21Keadilan Hukum.
Kasusnya bermula pada saat warga aliran kepercayaan 

Sapta Darma Wilayah Malang di Kabupaten Lumajang akan me- 
laksanakan perkawinan menurut aturan kepercayaannya itu. Ke-
tika ditanya oleh pihak catatan sipil, kedua mempelai tidak mau 
aenyebutkan identitas agamanya kecuali kepercayaannya itu. 
Dengan demikian, maka pihak catatan sipil Kabupaten Lumajang 
menangguhkan pelangsungan perkawinan tersebut. Tindakan ca
tatan sipil tersebut adalah berdasarkan Surat Gubernur Jawa

^"Aliran Kepercayaan Sapta Barma Meminta Keadilan 
Hukum11, Surabaya Post. 7 Nopember 1981, h.
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Timur tahggal 7 Maret 1981, no, 477/4950/011/1981 yang me
nentukan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama. Oleh ka
rena itu pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan 
haruslah tidak kehilangan identitas agamanya.

Berdasarkan penangguhan perkawinan tersebut, maka 
pimpinan aliran kepercayaan Sapta Darina Wilayah Malang Ka- 
bupaten Lumajang mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri 
(PN) Lumajang untuk memperoleh petunjuk dan kebijaksanaan 
hukum. Selanjutnya, PN Lumajang, dalam suratnya tanggal 9 
Oktober 1981, no. 3529/KU/UM/1981, kepada kantor catatan 
sipil, memberikan petunjuk pelangsungan perkawinan warga 
aliran kepercayaan Sapta Darina itu,

Petunjuk PN Lumajang tersebut diberikan berdasarkan 
pertimbangan bahwa penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan
yang Mahaesa dijamin hak-haknya dalam UUD 1945* dan tidak

22bisa dipaksakan atau dicabut hak-haknya itu. Selanjutnya, 
pihak IN tidak sependapat dengan surat gubernur yang menya- 
takan bahwa penganut aliran kepercayaan harus beridentitas 
kepada agama yang dipelukmya. Dengan petunjuk PN itu, akhir- 
nya, catatan sipil meluluskan pencatatan perkawinan itu.

kasus tersebut ternyata mengundang reaksi pihak Ke- 
jaksaan Negeri Kabupaten Lumajang dalam hal ini pihak Subdit 
Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat). Pihak . 
pakem menyatakan bahwa semestinya surst Sapta Darma harus 
ditujukan kepada pakem kejaksaan. Kemudian, pihak pakem
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22Ibid.
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mengingatkan bahwa hal tersebut telah ditentukan dalam su- 
rat Kejaksaan Agung, tanggal 18 Mei 1981, no* R/551/D.1/5/ 
1981, mengenal petunjuk Preslden RI tentang perkawinan pria 
dan wanita penganut aliran kepercayaan kepada ,Tuhan yang 
Mahaesa kepada kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. 
Diktum l.d menentukan bahwa permohonan penganut aliran ke
percayaan untuk melakukan perkawinan dengan cara-cara yang 
mereka kehendaki supaya ditolak. Selanjutnya, dinyatakan 
bahwa mereka harus mengikuti tata cara menurut adat atau 
agama induknya.

Bilamana kita mengamati kasua tersebut di atas, ter- 
nyata belum ada kesatuan pendapat tentang pelaksanaan ke
tentuan perkawinan dalam UUP baik dari pihak catatan sipil, 
pakem kejaksaan, maupun pengadilan negeri, khususnya dalam 
kasus seperti di atas.

Sekarang kita tengok beberapa ketentuan dalam UUP 
tentang pencegahan suatu perkawinan. Pasal 20 UUP menentu
kan sebagai berikut,

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melang- 
sungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia 
mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pa
sal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, paBal 10, dan pasal 12 
Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perka
winan.

^elanjutnya, pasal 7 ayat 1 menentukan bahwa "perkawinan 
hanya diizinkan jika pihak pria sudah raencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur
16 (enam belas) tahun.” Pasal 8 merupakan ketentuan yang 
melarang perkawinan karena pertalian semenda atau perta-
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lian darah.
Di dalam pasal 9, ditentukan, "Seorang yang masih 

terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat ka
win lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 
ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini."

Pasal 10 menentukan,
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi 
satu dengan lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, 
maka diantara mereka tidak boleh dilahgsungkan perka
winan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menen
tukan lain.

Pasal 12 mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan 
yang selanjutnya diatur dalam PP no. 9 tahun 1975 sebagai 
peraturan pelaksanaan UUP.

Setelah kita membaca iai pasal-pasal yang tercantum 
dalam ketentuan pasal 20 UUP tersebut di atas, ternyata 
bahwa bagi penganut aliran kepercayaan tidak ada halangan 
untuk melangsungkan perkawinan asal tidak melanggar keten
tuan dalam pasal-pasal 7 ayat 1, 8, 9» 10, dan 12 tersebut 
di atas. Dengan perkataan lain, perkawinan menurut aturan 
kepercayaannya itu dapat dilangsungkan, Hal demikian dapat 
diperkuat oleh pasal 2 ayat 1 UUP yang antara lain menentu
kan, "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,”

Menurut hemat saya, apa yang dinyatakan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang adalah tepat sekali 
sebab sesuai dengan bunyi konsiderans UUP yang menyatakan 
"bahwa sesuai dengan falsafah irtJicasila serta cita untuk
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pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang ten
tang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara,"
Dengan demikian, maka tidak ada alasan untuk menolak per
kawinan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan 
karena tidak beridentitas pada auatu agama.

Tanggapan dari pihak pakem kejaksaan, menurut hemat
saya, menyalahi ketentuan UUP sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 21 ayat 3 yang menentukan sebagai berikut,

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan 
permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mama pe
gawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan 
berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menye- 
rahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Dari ketentuan tersebut, ternyata bahwa para pihak, 
sesuai dengan undang-undang, dibenarkan memohon kepada peng
adilan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan menurut 
hemat saya, pihak kejaksaan hanyalah merupakan lembaga yang 
bertugas mengawasi aliran kepercayaan bilamana dalam per- 
kembangannya akan membahayakan masyarakat dan negara.

Adalah wajar bilamana penganut aliran kepercayaan 
yang mengaku bahwa mereka adalah pemeluk suatu agama ter- 
tentu dalam melangsungkan perkawinannya harus kembali ke 
agama induknya. Namun demikian, bagi penganut aliran ke
percayaan yang tidak memeluk agama tertentu, maka perka
winan yang akan mereka lakukan harus berdasarkan ketentuan 
yang aaa. Dalam hal demikian, UUP tidak melarang perkawin
an berdasarkan kepercayaannya itu.

Akhirnya, dapat saya katakan di sini bahwa kebebas-
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an memeluk agama adalah hak yang diakui oleh undang-undang 
berdasarkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 
ciptaan Tuhan.
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PENUTUP

Eesimpulan
a. Sejak UUP berlaku, ternyata belum ada kesatuan pene- 

rapan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya perka
winan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan.

b. Perurausan perkawinan campuran dalam pasal 57 UUP mem- 
punyai pengertian yang lebih sempit dibandingkan de
ngan pasal 1 GHR. UUP hanya mengatur perkawinan cam
puran karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu 
pihak adalah warga negara Indonesia,

c. Perkawinan yang dilakukan di antara penganut aliran 
kepercayaan, menurut UUP, adalah sah.

d. Perkawinan yang dilakukan oleh penganut aliran keper
cayaan yang mengaku memeluk suatu agama tertentu ha
rus berdasarkan agama induknya.

Saran
a, Pembentuk undang-undang perlu memberi penjelasan le

bih lanjut tentang pelaksanaan UUP, khususnya ten
tang istilah yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UUP*

b. Pemerintah hendaknya segera membentuk suatu peratur
an yang menyangkut tentang kerja sama antarlembaga 
yang menangani masalah perkawinan sehingga tidak 
akan terjadi perbedaan pandangan dalam menghadapi 
masalah-masalah yang timbul dalam suatu perkawinan.
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