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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam

kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari

kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis,

melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan,

memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang

sempurna (volwaardig).1 Peristiwa perkawinan selalu memerlukan norma hukum

dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa

perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan

tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga

yang bahagia dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya

disebut UU Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan

yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara

hukum, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu

tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, selanjutnya disebut PP perkawinan disamping aturan-aturan tata

tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama. Sebelum

diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai

hukum perkawinan bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia, hal ini

1Titik Triwulan dan Trianto, Poligami Prespektif Perikatan Nikah, Presasti Pustaka, Jakarta,
2007, h. 2.
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disebabkan karena adanya pembagian golongan penduduk yang didasarkan pada

Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yaitu:2

1. Golongan Eropa ialah: semua orang Belanda, semua orang Eropa
lainnya, semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain
yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya
berdasarkan asas yang sama seperti hukum belanda dan anak sah yang
diakui menurut undang-undang, dan anak semua orang Eropa lainnya
dan anak semua orang jepang yang lahir di Hindia Belanda

2. Golongan Bumi Putra adalah semua orang yang termasuk golongan lain
dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan
dirinya dengan rakyat Indonesia asli

3. Golongan Timur Asing ialah semua orang yang bukan golongan eropa
dan golongan bumi putra.

Selanjutnya, dalam Pasal 131 IS memberlakukan antara lain hukum perdata yang

berbeda terhadap ketiga golongan tersebut, yakni bagi golongan Eropa berlaku

hukum perdata Eropa, sedangkan untuk golongan bumi putra dan timur asing

diberlakukan hukum agama dan hukum adatnya.3

Berdasarkan pembagian golongan penduduk ini maka di Indonesia berlaku

berbagai hukum bagi tiap-tiap golongan. Menurut Hilman Hadikusumah, di

Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga

negara yakni antara lain:4

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum
agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat. Pada umumnya, bagi
orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan
berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai
wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan
budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga
sekarang.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya
bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah

2Ridwan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni Bandung, 2006, h. 3.
3Djaja S. meliala, Perkembangan hukum perdata tentang Orang Dan Hukum keluarga, Nusa

Aulia Bandung, 2007, h. 25.
4Hilman Hadikusumah, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Peraturan perundangan,

Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju , Bandung, 2007, h. 5.
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menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum
adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang
dianutnya.

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks
Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI) S.1933 Nomor 74.

4. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi

5. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia
keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini sekarang sejauh
sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.

6. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia
keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi
keturunan India, Pakistan, Arab dan lainnya, berlaku hukum adat mereka
masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan
yang dianutnya.

7. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa
dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Termasuk dalam golongan ini orang Jepang atau orang-
orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan
asas-asas hukum keluarga Belanda.

Lahirnya UU Perkawinan adalah merupakan wujud nyata pembangunan

hukum nasional sebagai realisasi politik hukum Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun kelahiran Undang-undang

ini dilatar belakangi dengan kontroversi yang muncul karena adanya dua

pandangan yang saling bertolak belakang. Pandangan pertama dipengaruhi oleh

pemikiran sekuler yang menghendaki UU perkawinan tidak perlu memuat unsur

agama sedangkan paham kedua yang sebagaian besar umat Islam menghendaki

perkawinan memuat materi hukum agama, pandangan kedua ini yang akhirnya

diterima karena dipandang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945, sehingga terbentuklah UU Perkawinan yang berlaku secara univikasi seperti

yang sekarang ini
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Perkawinan menurut UU Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu

perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum tetapi juga merupakan

perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan

menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang

melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan

menurut hukum perdata barat yang memandang perkawinan hanya sebagai

perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam Pasal 26 Burgerlijk

Wetboek yang menyatakan: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya

dalam hubungan-hubungan perdatanya.

UU Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Perkawinan adalah

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu

dan pada penjelasannya disebutkan bahwa: Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat

(1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang Dasar 1945 yang dimaksud

dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ini termasuk

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam

Undang-undang ini.

Berdasarkan isi dan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diatas

dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum

dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini

sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945

yang menyatakan bahwa:
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1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu.

Bagi masyarakat yang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin

dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang yang

beragama Kristen dan bagi orang Hindu, Budha seperti yang dijumpai di

Indonesia.5

Perkawinan menurut agama Kristen yang dituangkan dalam Alkitab adalah

suatu persekutuan hidup antara seorang wanita dan pria dengan tujuan:

1. Meneruskan keturunan yang dituangkan dalam Kejadian 1: 28 yang pada

dasarnya dikatakan bahwa beranak cucu yang banyak penuhi bumi, dan

taklukan itu berkuasa atas ikan di laut dan burung diudara dan atas segala

binatang yang merayap dibumi.

2. Mempererat ikatan cinta kasih yang di firmankan Tuhan dalam efesus 5:33

bahwa: kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah

menghormati suami

3. Menjalani persekutuan hidup sesuai perintah Tuhan. Firman Tuhan dalam

Markus 10: 8-9. Apa yang disatukan Tuhan tidk boleh diceraikan

Menurut agama Kristen perkawinan itu suatu peraturan Tuhan yang

bersifat sakramen (kudus) oleh karena itu gereja berkewajiban memberkati suatu

perkawinan, dalam arti gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk

meneguhkan dan memberkati perkawinan itu sebagai sesuatu yang telah ada yang

telah disahkan oleh pemerintah. Namun dalam praktek ternyata pemberkatan

5 K. Wantjik Saleh,Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976, h. 16.
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dilakukan sebelum dicatat oleh petugas pencatatan sipil, jadi setelah ada surat

nikah dari gereja baru ke catatan sipil untuk di catat. Sahnya perkawinan menurut

agama baru dilakukan pencatatan sebagaimana ketentuan UU Perkawinan

Menurut agama Hindu perkawinan itu dilaksanakan untuk membentuk

keluarga bahagia dan kekal sesuai yang diamanatkan dalam UU Perkawinan, dan

dalam kitab suci Weda dikatakan bahwa perkawinan itu untuk membentuk sebuah

keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia jadi tidak boleh ada

perceraian. Agama Budha tidak menentukan aturan baku tentang upacara

perkawinan, hal ini disebabkan upacara perkawinan sering dilakukan oleh umat

Budha menurut adat daerah masing-masing, biasanya dalam pernikahan yang

dilakukan menurut agama Budha, pasangan yang mau menikah mengundang para

bikshu untuk memberikan pemberkatan perkawinan mereka di rumah mempelai

atau di Vihara sebelum dilakukan pencatatan di kantor catatan sipil

Sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diukur

dengan ketentuan hukum agama masing-masing orang yang melangsungkan

perkawinan. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua

syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian

kebanyakan pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang dianut oleh umat

Islam Indonesia. Sehingga menurut pendapat ini pencatatan perkawinan hanyalah

merupakan tindakan administratif belaka bukan menentukan sah atau tidaknya

perkawinan.6

6Saidus Syahrar. Undang-undang perkawinan dan masalah Pelaksanaanya di Tinjau Dari
Segi Hukum Islam, Alumni Bandung 1976, h. 16.
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Pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

dituangkan dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat (2), Undang-undang No 22 Tahun

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-undang No 32

Tahun 1954, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang telah mengalami perubahan diganti dengan Undang-undang

No. 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, PP perkawinan, dan

sejumlah peraturan yang ditetapkan. Namun masih ada yang tidak mengikuti

karena adanya anggapan bahwa perkawinan sah menurut hukum agama saja tanpa

perlu dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas

pencatatan perkawinan itu, hanyalah untuk kepentingan administrasi negara

sebagai bukti bahwa perkawinan benar-benar telah terjadi, dan Kantor Catatan

sipil tidak berwewenang melaksanakan perkawinan, yang diperkenankan hanyalah

mencatat perkawinan yang telah dilakukan sesuai hukum agama masing-masing.

Pencatatan perkawinan memang merupakan syarat administrasi, tapi

mempunyai pengaruh yang besar atas pengakuan dan perlindungan oleh negara

terhadap perkawinan yang sudah dilakukan menurut hukum agama masing-

masing pihak.

Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang

dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-

undangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan

dibawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang pasti ketentuan Pasal 2 ayat (2)

mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
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yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum

agama dan kepercayaannya.7

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa

nikah sirri adalah nikah yang menurut hukum Islam nikah yang sah karena telah

dilakukan sah menurut hukum agama hanya saja tidak diikuti dengan pencatatan

perkawinan. Dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan seperti ini

tidak lengkap karena belum dicatatkan, hal ini menyebabkan nikah sirri itu

dilarang, karena perkawinan semacam ini tidak mempunyai kekuatan hukum, dan

apabila perkawinan itu dilakukan tanpa adanya pencatatan maka akan mempunyai

akibat bagi anak dan istri kelak. Untuk itu suatu perkawinan yang dilakukan harus

sah menurut hukum agama dan memenuhi rukun yang ditentukan dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi

manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, untuk itu

hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan

saling meridhai dengan upacara resmi sesuai dengan hukum agama,(ijab qabul,

pemberkatan) dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang adanya kesepakatan dari

kedua mempelai. Para ulama berpendapat bahwa pernikahan itu diperintahkan, itu

berarti merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan dewasa, tetapi

mereka berbeda pendapat dalam hukumnya. Dalam hal ini para ulama terbagi

dalam tiga kelompok yaitu:8 Kelompok pertama mengatakan bahwa nikah wajib

bagi setiap orang yang sudah mampu untuk melakukan seumur hidup. Dalil yang

7Abd.Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Kencana
Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 310.

8Ibid, h. 21-22.
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menjadi dasar pendapat ini adalah Al-Quran dan Hadits Nabi yang

memerintahkan pernikahan, untuk itu kelompok ini memahami secara tekstual

bahwa semua perintah tersebut menggunakan shighat amar (bentuk perintah) dan

perintah menunjukan wajib karenanya; Kelompok kedua mengatakan bahwa

nikah itu hukumnya adalah sunnah, pendapat ini merupakan pendapat jumhur

ulama bahwa perintah nikah yang ada dalam al-Quran dan Sunnah kepada hukum

sunnah bukan wajib hal ini terlihat dalam Surat An Nissa ayat 3 yang artinya:

maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga dan empat. Menurut

pendapat ini, ayat di atas mengkaitkan nikah dengan kemampuan, artinya barang

siapa yang sudah mampu menikah bagi yang belum mampu tidak mengapa karena

itu menikah bukan wajib tapi sunnah; Kelompok ketiga mengatakan bahwa

hukum menikah berbeda tergantung kondisi seseorang pendapat ini adalah

pendapat dari madzhab malikiyyah, syafi’iyah dan hanabilah. Menurut mereka

hukum menikah bisa wajib yaitu bagi mereka yang telah siap dan mampu baik

lahir maupun batin sehingga bila tidak menikah ia akan terjerumus kepada

perbuatan zina, sedangkan nikah hukumnya sunnah bagi mereka yang syahwatnya

sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum

menikahpun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Untuk kondisi ini

nikah hukumnya sunnah, nikah juga bisa haram untuk yang belum siap menikah

baik secara lahir maupun secara batin sehingga bila dipaksakan menikah yang

menderita wanita, atau nikah juga bisa menjadi haram bagi yang bermaksud jahat

dengan nikahnya itu misalnya ingin menyakiti istri atau nikah dengan tujuan

membalas dendam.
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nikah itu

adalah wajib tapi hukumnya tergantung pada niat orang dewasa yang melakukan.

Nikah siri bisa masuk kepada sunnah bila dalam pernikahan itu tidak

menimbulkan kemudharatan bagi para pihak, tapi nikah siri juga bisa masuk

kepada hukum yang haram bila perkawinan semacam ini akan membawa

kemudharatan kepada istri maupun anak, karena apabila ada perlakuan yang

merugikan istri atau anak mereka tidak mempunyai landasan hukum untuk

melakukan gugatan agar melindungi dirinya karena perkawinanya tidak tercatat.

Jadi sebaiknya perkawinan itu dilakukan sesuai hukum agama kemudian

dicatatkan agar diketahui khalayak ramai dengan membuat resepsi atau upacara

adat yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah walimah atau I’lan al

nikah.

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan

bawah tangan atau nikah siri. Nikah siri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga

disebut nikah dibawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki, nikah siri

diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakan untuk

istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.9

Perkembangan nikah sirri sekarang ini dapat dibedakan dalam dua jenis,

pertama akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan

tanpa hadirnya orang tua atau wali si perempuan dalam pernikahan ini akad nikah

hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah,

dua orang saksi dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh

9 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 25
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pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Kedua adalah akad nikah yang telah

memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan

hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-undang

perkawinan di Indonesia.10

Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang

tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang tidak berada di

bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap sah secara agama, tetapi

tidak mempunyai kekuatan hukum Karen tidak memiliki bukti-bukti perkawinan

yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.11

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek atau disingkat

BW dan Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaaers yang disingkat HOCI,

bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan mempunyai

pendapat lain yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah

tidaknya perkawinan. Menurut pendapat ini, kedua ayat dari Pasal 2 Undang-

Undang Perkawinan tersebut.12 Harus dibaca sebagai satu ketentuan. Artinya

perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu segera disusul

dengan pencatatan, karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 BW dan

Pasal 34 HOCI akta perkawinan adalah bukti satu-satunya suatu perkawinan.

Dikemukakan juga bahwa bilamana Pasal 2 UU Perkawinan tersebut dikaitkan

dengan Bab III tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 13 sampai dengan Pasal 21

10Ibid, h. 25-26.
11

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif, UII
Press, Yogyakarta, 2011, h. 210

12Pasal 2 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.
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dan Bab IV tentang Pembatalan Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28,

maka pencegahan maupun pembatalan suatu perkawinan hanyalah mungkin

dilakukan bila prosedur pencatatannya ditempuh menurut ketentuan dalam PP

Perkawinan. Bilamana perkawinan dianggap sah tanpa pencatatan, maka bab

tentang pencegahan dan bab tentang pembatalan perkawinan dianggap sangat

tidak berguna. Seandainya pencatatan perkawinan dianggap tidak menentukan

sahnya suatu perkawinan, maka banyaklah diantara perbaikan-perbaikan yang

diinginkan masyarakat yang hendak dicapai dengan UU perkawinan ini yang tidak

dilaksanakan misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan, anak-anak

dan sebagainya.13

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam dilakukan

oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana

dimaksudkan dalam PP Perkawinan, perkawinan bagi agama Kristen di gereja,

begitu pula bagi yang beragama Budha dilakukan di depan Altar Suci Sang

Budha/Bodisatwa, agama Hindu dihadapan Brahmana setelah itu mereka akan

melakukan pencatatan pada kantor Catatan sipil

Pencatatan perkawinan meskipun hanya merupakan persyaratan

administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap

ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan

perbuatan hukum. Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada

dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada

13 Saidus Syahrar, Op.cit, h. 30.
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Buku keempat, Bab I, Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek menyatakan bahwa tujuan

diadakannya alat bukti adalah:

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak.
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak.
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain

mempunyai hak.
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan

atau telah terjadi suatu peristiwa.

Keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang

sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak

seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah

dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain

tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini

adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting. Keberadaan alat bukti tertulis,

khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang

penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding

alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka

waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Dalam kitab-kitab fiqih

kebanyakan fukaha menyebutkan alat bukti dengan Al bayyinah, Al hujjah. Ad

dalil, Al burhan tetapi tiga yang terakhir ini tidak lazim diperkarakan.14 Bayyinah

merupakan suatu bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar

meyakinkan hakim.15

Sesuai dengan perkembangan zaman telah terjadi pergeseran dan

perubahan dari budaya lisan kepada budaya baca tulis yang merupakan ciri dari

14 Lomba Sultan dan Halim Talli, Peradilan Islam Dalam Lintasan Syari’ah, , Taman Pelita,
Makasar 2001, h. 100.

15 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Kencana, Jakarta,
2005, h. 133.
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masyarakat modern, bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan

yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah

pikiran seseorang yang dipakai sebagai pembuktian. Seiring perubahan budaya

ini, maka masalah yang dianggap penting ditulis dan dijadikan sebagai

pembuktian sebagimana yang diamanatkan dalam Al-Quran kepada orang yang

beriman untuk menuliskan semua transaksi yang yang terjadi diantara manusia

sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah
seorang penulis diantara kamu menuliskan dengan benar janganlah penulis
menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya,
maka hendaklah orang yang berpiutang itu mengimlakan dan hedaklah dia
bertakwa kepada Allah yang artinya dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi dari orang-orang lelaki diantaramu, jika tak ada orang lelaki maka boleh
seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya dan janganlah
saksi-saksi itu enggan memberi keterangan jika mereka di panggil.”

Hal ini membawa implikasi bahwa peristiwa-peristiwa penting yang

didokumentasikan dalam bentuk tertulis (akta) sekaligus dijadikannya akta

sebagai bukti outentik dibandingkan dengan saksi hidup, bukti tertulis, akta bisa

lebih abadi. Kondisi demikian menuntut bahwa dalam perkawinan harus

dilakukan pembaharuan antara lain perkawinan dicatat dalam dokumen resmi dan

sebagai bukti telah terjadi perkawinan dan kepada para pihak yang

melangsungkan perkawinan diberikan kutipan dalam bentuk akta nikah.

Sejalan dengan perkembangan ini, maka dalam Undang-undang

Perkawinan telah diatur mengenai pencatatan perkawinan dan mekanisme tata

cara perkawinan dan pencatatannya yang dalam undang-undang perkawinan

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan perkawinan sama halnya

dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang

juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administrasi saja, apabila

tidak dilakukan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan

itu, tetapi di pihak lain menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah

dan dikategorikan sebagai nikah fasid (rusak), sehingga bagi pihak yang merasa

dirugikan akibat dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada

Pengadilan, karena ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tersebut,

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara

kumulatif, bukan alternatif, secara terpisah dan berdiri sendiri.16 Sedangkan

menurut Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka bahwa ketentuan

tersebut bersifat imperatif, artinya, ketentuan tersebut bersifat memaksa.17 Akibat

terjadinya penafsiran terhadap ketentuan tersebut, maka berbeda pula putusan

yang diberikan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah

yang diajukan ke pengadilan. Bagi hakim yang berpendapat bahwa Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) UU Perkawinan merupakan satu kesatuan yang saling

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka

perkawinan baru dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama dan

kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Pecatatan

16Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Pengadilan Agama,Pustaka
Bangsa Press, Jakarta, 2002, h. 50.

17Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka,Aneka Cara Pembedaan Hukum, Citra
Aditya, Bandung, 1989, h. 21.
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perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena hal ini erat

hubungannya dengan kemashlahatan manusia yang dalam konsep syari’ah harus

dilindungi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tercatat merupakan nikah fasid

karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara

yuridis formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan.

Berdasarkan logika hukum dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik

kaidah hukum bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama,

bukan oleh undang-undang. Hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan di

hadapan pejabat dan atau tidak dicatat tidak memenuhi aspek hukum administrasi

negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari negara (akte nikah) dan

berimplikasi tidak mempunyai kekuatan hukum. Kaidah hukum ini merujuk pada

Pasal 2 ayat (2)

Kekuatan hukum artinya kekuatan pembuktian secara legal formal dan

kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang.18 Perkawinan yang tidak

memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik

oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh

perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana

mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, tidak

dapat memperoleh akte kelahiran bagi anak-anak mereka dan seterusnya. Dengan

kata lain, pernikahan yang tidak tercatat banyak membawa mudharat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

18 R. Soeroso, Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 1993, h. 251.
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Menurut Djojodigoeno, nikah adalah persetujuan resmi dan beracara,

persetujuan official and formal, antara kedua pihak mempelai. Resmi (official)

artinya nikah itu harus dilaksanakan dihadapan seseorang pejabat kekuasaan

Negara, setidak-tidaknya dihadapan orang-orang yang berwibawa dengan

kehadiran pula beberapa orang saksi. Sedangkan beracara (formal) artinya

diantara mereka pihak mempelai itu harus diadakan pertukaran pernyataan, yang

diucapkan dengan perkataan tegas yang membuktikan bahwa kedua orang

mempelai itu saling menerima selaku suami istri.19 Berdasarkan pendapat ini,

maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan itu harus merupakan ikatan batin

antara dua pihak, ikatan batin ini berupa persetujuan kehendak dari kedua

mempelai untuk membina rumah tangga yang disahkan oleh hukum agama

masing-masing pihak juga ada pernyatan dari kedua mempelai berupa ijab qabul

(dalam hukum Islam), selain itu perkawinan juga harus dilakukan dihadapan

pejabat negara yang berwewenang untuk menyaksikan dan mencatatkan.

Perkawinan yang tidak tercatat banyak dampak buruknya, maka peraturan

perundang-undangan menggariskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di

hadapan pejabat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu.

Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat dikandung maksud agar

tercipta ketertiban dan kepastian hukum.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan

dalam hukum Islam, merupakan persoalan mudayanah yang dalam situasi tertentu

diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-

19 M.M. Djojodigoeno, Perjodohan dan Pewarisan, Firma Badan Penerbit Borobudur,
Yogyakarta, tanpa tahun, h. 3.
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Baqarah ayat 282. Ayat ini merupakan dasar hukum hutang piutang atau dikenal

dengan ayat mudayanah dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan istinbath

berupa qias, berikut dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama

berpendapat bahwa anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang

dan mendatangkan saksi di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat

ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai

dengan jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan untuk menghindarkan

terjadinya sengketa di kemudian hari.20

Berdasarkan ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika perjanjian yang

berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan di atas hitam dan

putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki

dan perempuan yang dalam al Qur’an disebut sebagai mitsaqon ghalidza dengan

tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh

syari’at dan juga tidak dilarang oleh syari’at, semata-mata hadir atas dasar

kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan

salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Sebagaimana hukum-hukum

yang lainnya, hukum Islam memiliki prinsip sebagai tiang pokok, kuat atau

lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterima

oleh masyarakat tergantung kepada prinsip dan tiang pokoknya.21 Secara

etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok.22 Juhaya

20 M. Qurais Shihab, Tafsir al-Misbah, Lentera Hati, Jakarta 2004, Volume 1, h. 602.
21 M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta,1993, h.73.
22 Suryadi, Kamus baru Bahasa Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya,1980, h. 190.
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S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut permulaan, tempat

pemberangkatan, titik tolak, atau al-mabda.23

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum adalah prinsip semua hukum

Islam yang bersifat universal dan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap

cabang hukum Islam, prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja adalah

sebagai berikut:24

“Prinsip Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam yang menyatakan bahwa
semua manusia ada dalam ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang
dinyatakan dalam kalimat laailaha illalah;
Prinsip amar makruf nahi mungkar dimana hukum Islam mengajak manusia
untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi
Allah;
Prinsip kebebasan/kemerdekaan prinsip ini menghendaki agar hukum Islam
disiarkan tidak berdasarkan paksaan tapi berdasarkan penjelasan, argumentasi
yang baik;
Prinsip at-ta’awun prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama
manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid terutama dalam peningkatan
kebaikan dan ketakwaan;
Prinsip toleransi prinsip ini yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang
menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya,tegasnya toleransi
dapat diterima jika tidak merugikan agama Islam; dan
Prinsip kemaslahatan yakni yang bertitik tolak dari kaidah penyusunan
argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan kerusakan lebih
diutamakan dari pada mengambil manfaatnya”.

Menurut para ulama prinsip yang paling utama dalam hukum Islam adalah

meraih kemaslahatan dan dan menolak kemafsadatan, karena ada perilaku

manusia yang berimplikasi kepada kemaslahatan dan ada yang berimplikasi

kepada kemafsadatan sehingga Allah menurunkan syariat Islam untuk mengatur

agar semua perilaku manusia berdampak pada kemaslahatan mereka baik di dunia

maupun diakhirat.

23 Juhaya, S Praja, Filsafat Hukum Islam, LPPM Unisba, Bandung,1995, h. 69.
24

Ibid, h. 71-72.
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Atas dasar kemaslahatan inilah, di Negara-negara berpenduduk muslim

seperti Malaysia telah membuat peraturan tentang keharusan pencatatan

perkawinan di negaranya dengan penerapan sanksi yang tegas. Demikian juga

hukum perkawinan Indonesia, mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini

dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya

kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan

itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan

orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan

yang dibuktikan dengan akte nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami

isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat

melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya

masing-masing, karena dengan akte nikah suami isteri memiliki bukti otentik,

legal formal atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya, maka

pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan

kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan/peraturan pemerintah,

berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.25 Akta nikah yang akan menjadi

bukti otentik sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dan

berpengaruh pada sisi lain kehidupan, terutama dalam konteks kehidupan

bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya

jika memiliki suatu urusan dari mulai masalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu

25Abdul Halim, Ijtihad Kontemporer :Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga
Indonesia, dalam Ainurrofiq (ed), Mazhab Jogja : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh
Kontemporer, Ar-Ruzz, Yogyakarta,2002, h. 240.
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Keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusan-urusan lainnya.

Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.

Perkawinan sangat penting yaitu untuk memperoleh keturunan dalam

kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan

yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan

kedudukan manusia sebagai mahluk yang sempurna yaitu memiliki akal (pikiran)

dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai,

tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari

hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus

merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.26

Seorang anak mempunyai peranan yang penting dalam sebuah kehidupan

rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk

membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejatera juga untuk

mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sejalan dengan hal ini

Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan:27

“bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh
keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur
rumah tangga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang, memelihara manusia
dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan
memperbesar tanggungjawab.”

Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan banyak

akibat hukum seperti pewarisan, hubungan keluarga, hubungan perwalian, untuk

itu kelahiran seorang anak kedunia secara otomatis akan mendapatkan seorang

laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara

26
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta,2007, h. 1.

27Soetoyo Prawirohamidjojo,Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di
Indonesia, Airlangga University Press, Jakarta, 1986, h. 28-29.
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biologis maupun secara hukum (yuridis), proses tersebut kemudian akan

menentukan status dan kedudukan si anak dihadapan hukum. Tahapan proses

yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:28

1. Jika proses yang dilalui sah (legal) baik menurut hukum agama maupun
hukum Negara, maka ketika lahir sianak akan menyandang predikat
sebagai anak sah.

2. Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal) baik menurut hukum agama
maupun hukum Negara, maka ketika lahir sianak akan menyandang
predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).

Status anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan

perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya, karena sah dan tidaknya

anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang

dilakukan oleh orang tuanya. Dualisme pandangan yang sering terjadi dalam

persoalan sah dan tidaknya perkawinan sering menimbulkan banyak polemik yang

terjadi di masyarakat, misalnya mengenai fenomena kawin siri. Nikah siri adalah

nikah yang dipandang sah sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

juga adalah anak sah dari pasangan tersebut. Akan tetapi perkawinan orang tuanya

tidak memenuhi norma hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2)

dimana tidak diikuti dengan pencatatan menurut undang –undang yang berlaku,

maka secara juridis anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak

dilindungi oleh hukum sehingga hak-hak keperdataannya tidak didapat.

Setiap anak yang lahir di dunia memiliki fitrah yang sama sebagai mahluk

Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2)

menyebutkan:

28D.Y. Witanto,Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca keluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka, Jakarta,2012, h. 7.
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Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konstitusi tidak memberikan pengecualian atas hak asasi yang disandang oleh

setiap anak, tidak terkecuali apakah dia sebagai anak yang sah atau anak luar

kawin. Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa anak yang sah adalah anak

yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari luar

perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan

keluarga ibunya.29

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan,

sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan

pria yang menyetubuhinya. Pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria

dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka

tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif maupun agama

yang dianutnya.30

Hukum Islam berpandangan bahwa suatu hubungan biologis yang

dilakukan tanpa melalui akad nikah, maka disebut dengan perzinahan dan anak

yang lahir akibat dari hubungan biologis tersebut disebut dengan anak zinah atau

anak luar kawin. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang

dimaksud dengan perbuatan zinah (overspel) adalah apabila orang itu ketika

melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah atau pasangan yang

melakukan zina dengannya terikat perkawinan dengan orang lain.

29 Pasal 43 ayat(1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ayat(2) kedudukan anak tersebut dalam ayat(1) akan
diatur dalam peraturan pemerintah.

30Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta, 1998,
h. 18.
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Status dan kedudukan anak yang menjadi problem, memasuki tahap baru

dengan dikeluarkan keputusan yang sangat kontroversial oleh Mahkamah

Konstitusi yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjadi:

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk
mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan berdasarkan permohonan

judicial review tentang ketentuan Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan

terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang diajukan oleh

Macica Mochtar pelaku perkawinan sirri, yang merasa telah dirugikan hak-hak

konstitusional anaknya dari hasil perkawinan sirri dengan almarhum Moerdiono.

Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap status

anak yang lahir dari nikah sirri, karena anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak

dipandang sebagai anak luar kawin sebab perkawinan tersebut telah memenuhi

norma hukum agama, maka perkawinan itu sah, karena itu status anak tersebut

adalah anak sah dari pasangan suami istri tersebut yang tidak hanya memenuhi

hubungan perdata tapi juga hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili

ibunya. Hanya saja dalam pandangan hukum Indonesia karena perkawinan

tersebut tidak dicatatkan, maka status anak tidak mempunyai kekuatan hukum dan

tidak dilindungi oleh hukum melainkan mempertimbangkan status anak luar

kawin. Intinya berdasarkan perubahan dari Pasal 43 pasca putusan ini

menyatakan, bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan bapak

biologisnya. Hal ini berarti kedudukan anak kandung maupun anak luar kawin
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adalah sama, dan hal ini menimbulkan polemik diantara para sarjana hukum Islam

yang memandang putusan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.31

Berdasarkan pertimbangan anak, maka putusan ini telah menyamakan

kedudukan anak zina disamakan dengan kedudukan anak yang lahir dari

perkawinan yang sah sehingga berimplikasi terhadap hak-hak keperdatannya. Hal

ini akan memotivasi tumbuh kembangnya praktek prostitusi, samen leven/kumpul

kebo, sebab berdasarkan teori yang berkembang hubungan seorang anak dengan

laki-laki dapat dilihat dari hasil tes DNAnya, meskipun ibu yang melahirkan tidak

pernah melakukan perkawinan dengan laki-laki tersebut, mereka dikatakan

mempunyai hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban

diantara mereka. Padahal dalam hukum Islam yang bersumber pada al Qur’an dan

Sunnah Rasul telah secara tegas dan jelas menyebutkan katagori anak yang

mendapat harta waris, dan anak yang lahir dari hasil hubungan zina jelas tidak

memperoleh hak waris dari laki-laki yang telah mengakibatkan kelahirannya.

Apabila kedudukan anak zina, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah

sudah disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah, maka bagaimana lagi

kedudukan lembaga perkawinan apalagi mengenai pencatatan perkawinan.

Selain itu ada juga beberapa putusan Pengadilan, berdasarkan

pertimbangan hakim dalam melihat kepentingan si anak diantaranya: Putusan

pengesahan anak, bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon,

menetapkan anak bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah lahir pada

31Pandangan MUI Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Terkait
dengan dikeluarkannya Fatwa No 11 Tentang kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan
Terhadapnya.
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tanggal 13 November 2004 adalah diakui sebagai anak sah dari Pemohon yang

bernama Denny Agustiansyah bin H. Ibramsyah, HS, SH dan Termohon yang

bernama Ika Octavianie Zair bin Achmad Zair berdasarkan pengakuan Pemohon,

putusan terebut semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan secara

aktif-ofensif terhadap jiwa anak yang lahir di luar nikah.32

Pertimbangan hakim untuk kepentingan si anak juga dilihat dalam putusan

pengadilan tentang kasus-kasus anak diluar nikah selain seperti yang terjadi di

Sleman ada juga kasus yang sama yang terjadi di Malang sepasang suami istri

yang meminta pengesahan anaknya karena anak tersebut sudah lahir sebelum

dilakukan perkawinan antara keduanya, dan Pengadilan Malang menetapkan

bahwa anak hasil zinah mempunyai hubungan biologis dengan laki-laki yang

membuahi ibunya.33

Pengadilan Mengesahkan perkawinan Hutomo bin Ishak dengan Mira binti

Emod yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 1970 di wilayah

Kemayoran Jakarta. Mereka tidak mempunyai Akta Nikah karena perkawinan

mereka dilangsungkan di bawah tangan tanpa hadirnya pejabat KUA setempat.

Mereka memerlukan Akta Nikah, antara lain untuk mengurus Akta Kelahiran

anak-anak mereka. Sampai permohonan diajukan mereka telah mempunyai lima

orang anak.34

32Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn.
33Penetapan Putusan Pengadilan Agama Malang Malang dalam Penetapan No

415/Pdt.P/2010/P.A. Kab Mlg.
34 Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Penetapan No.18/Pdt.G/1997/PA.JT tanggal 30

September 1997 M/28 Jumadil Awal 1418 H. Mengesahkan perkawinan Hutomo bin Ishak dengan
Mira binti Emod yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 1970 di wilayah
Kemayoran Jakarta.
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Perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. merupakan perkara gugatan

pembatalan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bernama Choiriyah Binti

P. Sulha terhadap Moch. Lindoe bin Rembat sebagai Tergugat I, dahulu Pemohon

I dan Maratin binti Maskan sebagai Tergugat II, dahulu Pemohon II. Berdasarkan

dari fakta yang diperoleh dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan istri yang

sah dari Tergugat I, dan belum pernah cerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak,

yang merasa keberatan atas adanya penetapan Pengadilan Agama Lumajang No.

67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang telah mengesahkan pernikahan antara Tergugat I dan

Tergugat II, dahulu Pemohon I dan Pemohon II. Penggugat meminta penetapan

itsbat nikah tersebut dilakukan pembatalan.

Untuk itu pencatatan perkawinan itu sangat perlu karena pencatatan

perkawinan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan

perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami istri), termasuk kepastian dan

perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu

sendiri. Jika perkawinan tidak dicatatkan maka tidak akan mendapat perlindungan

dan pengakuan oleh hukum yang akan berdampak pada keabsahan perkawinan

dan hak keperdataan istri maupun anak. Masalah yang timbul dalam pengkajian

ini adalah mengenai pencatatan perkawinan yaitu posisi pencatatan perkawinan

dalam sebuah akad perkawinan.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka fokus dari penelitian ini

adalah ingin mengkaji, menganalisis dan menemukan bentuk dan kerangka hukum

dalam kaitannya dengan prinsip pencatatan perkawinan di Indonesia, karena:
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Pertama, pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2)

UU Perkawinan adalah salah satu bentuk pengesahan administrasi dari perbuatan

hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang melakukan perbuatan hukum berupa

perkawinan. Apabila pengesahan administrasi dilakukan, maka perbuatan hukum

itu mempunyai bukti berupa akta perkawinan. Tiap perbuatan hukum yang

dilakukan dan merugikan pihak-pihak yang terkait dapat dimintakan

pertanggungjawaban hukum, dan hukum juga akan melindungi pihak-pihak yang

terkait dalam perbuatan hukum tersebut.

Kedua, di Indonesia pencatatan perkawinan sudah ditetapkan dalam

Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), Undang-undang No 22 Tahun 1946,

Undang-undang No. 23 Tahun 2006, dan dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam,

namun ada yang tidak mengikuti dengan berbagai alasan diantaranya: keabsahan

dari suatu perkawinan ditentukan dari hukum agama masing-masing bukan dari

pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), sedangkan pencatatan Pasal 2

ayat (2) hanya merupakan syarat administrasi, adanya konflik antara hukum

agama dan hukum positif dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Hukum Islam berpatokan bahwa perkawinan itu sah sesuai agama walaupun tidak

dicatatkan, sedangkan dalam hukum positif perkawinan harus dilakukan sesuai

hukum agama kemudian dicatatkan baru dikatakan sah suatu perkawinan, hal

inilah yang menimbulkan permasalahan hukum dalam masyarakat. Kepastian

hukum adalah tujuan utama dari hukum.35 Menurut Satjipto Rahardjo,36

35J.B Daiyo, Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa, Prennahlindo, Jakarta,2001,
h. 120.

36Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta,2008,
h. 158.
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kepastian hukum merupakan fenomena psikologi daripada hukum. Kepastian

hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga

adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk

kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (rechtgerechtigheid),

kemanfaatan (rechtsutiliteit) dan kepastian hukum (rechtszekerheid)37. Dalam hal

mewujudkan keadilan, menurut W. Friedman, suatu Undang-undang haruslah

memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-

perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.38 Roscoe Pond dalam bukunya Scope

and Purpose of Sociological Jurisprudence,39 menyebutkan ada beberapa

kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum,

yaitu: Pertama, kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis; Kedua,

kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial; Ketiga, kepentingan

terhadap perseorangan terdiri dari pribadi, hubungan-hubungan domestik,

kepentingan substansi. Dari pendapat Roscoe Pond tersebut, dapat dilihat bahwa

sangat diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan

perseorangan, karena dengan adanya perlindungan hukum akan tercipta suatu

keadilan. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat,

maka Undang-undang Perkawinan juncto PP Perkawinan, menghendaki setiap

perkawinan dicatat oleh petugas yang berwenang menurut peraturan perundang-

37Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Gunung
Agung, Jakarta,2002, h. 85.

38W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Dalam Buku Telaah Kritis teori-teori hukum,
diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory yang diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Raja
Grafindo,Jakarta,1993, h. 27.

39Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cipta Aditya Bakti, Bandung,2000, h. 298.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi PRINSIP PENCATATAN PERKAWINAN 
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

BARZAH LATUPONO



30

undangan yang berlaku. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang

berbeda.

Ketiga, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No

1 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang

menyatakan:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pernyataan ini tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang dimaknai

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat

tersebut harus dibaca:

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hal ini akan menimbulkan berbagai interprestasi karena bukankah perbuatan

hukum berupa perkawinan sah saja yang apabila berakibat kepada kehamilan akan

menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban secara timbal

balik antara anak dan orang tua (bapak biologisnya) hal ini akan membuat

ketidakpastian hukum dalam masalah perkawinan dan juga akan mengaburkan

peran suatu perkawinan resmi malah akan menimbulkan dorongan kepada

perempuan untuk melakukan porstitusi atau perzinahan karena bagi mereka beban
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hidup anak tidak hanya akan ditanggung oleh ibu tapi juga oleh laki-laki yang

menghamilinya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hubungan keperdataan yang terjadi antara anak luar nikah dan ayah

biologisnya menurut ketentuan pasal di atas banyak menimbulkan kontroversi,

karena dalam putusan ini telah memposisikan anak luar kawin sama dengan anak

yang sah, jadi mereka juga mempunyai hak pemeliharaan maupun hak waris,

akibatnya bagaimana kedudukan perkawinan khusus Pasal 2 ayat (1) dan (2) bila

anak yang lahir sudah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi

ayah dari anak tersebut walaupun tanpa perkawinan yang sah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, isu hukum yang

diangkat adalah:

1. Hakikat pencatatan perkawinan di Indonesia .

2. Ratio legis pencatatan perkawinan.

3. Akibat Hukum perkawinan yang tidak dicatat terhadap anak dan suami istri .

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menemukan landasan filosofis hakikat pencatatan perkawinan sebagai

syarat sah dilakukannya suatu perkawinan.

b. Untuk menemukan ratio legis pencatatan perkawinan.

c. Untuk menemukan Akibat Hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatat

terhadap Anak dan suami istri

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang hukum khususnya hukum perkawinan mengenai tiga isu hukum

diatas.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi

sumbangan pemikiran tentang prinsip pencatatan perkawinan di Indonesia

sebagai instrument hukum bagi masyarakat dan Negara atau pemerintah

dalam tanggungjawabnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul

dalam perkawinan.

1.4. Kerangka Konseptual

Agar dapat diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna

dan defenisi konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan tentang prinsip

pencatatan perkawinan di Indonesia, maka perlu digambarkan tentang konsep-

konsep prinsip, pencatatan dan perkawinan.

Pengertian prinsip atau asas hukum yang dalam bahasa Belanda disebut

sebagai rechts beginsel dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai principle of law.

Selanjutnya, keberadaan prinsip hukum mempunyai keterkaitan dengan aturan

hukum. Karl Larenz, sebagaimana dikutip oleh Bruggink menyatakan bahwa:40

“Prinsip hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum
(yang mungkin ada atau yang sudah ada) yang dirinya sendiri bukan
merupakan aturan yang dapat diterapkan tetapi yang dapat diubah menjadi
demikian”.

Lebih lanjut Bruggink sendiri menyatakan, bahwa prinsip hukum adalah kaidah

yang memuat ukuran (kriteria) nilai. Prinsip hukum itu berfungsi sebagai meta

40Bruggink J.J.H, Rechts Reflecties Groundbegrippen Uit De Rechstheorie, Ahli Bahasa
Arief Sidartha (Refleksi Tentang Hukum) Citra Aditya, Bandung, 1996, h. 121.
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kaidah terhadap kaidah perilaku, karena menentukan intepretasi terhadap aturan

hukum dan wilayah penerapan aturan tersebut, selain menjadi pedoman bagi

perilaku41.

Peranan prinsip hukum dalam kedudukannya sebagai dasar atau pedoman

dan pembentukan aturan hukum juga disampaikan oleh Van Eikema homes

seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo42 yang menyatakan, bahwa

prinsip hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkrit, tapi

dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Lebih

lanjut dikatakan bahwa dalam pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada

prinsip hukum. Dengan demikian dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa

prinsip hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum

positif.

Prinsip perkawinan dilakukan harus sesuai dengan hukum negara maupun

hukum agama, karena dengan melakukan perkawinan menurut hukum agama

maupun hukum negara maka, suatu perkawinan itu akan mencapai kebahagian

hidup di dunia maupun akhirat dan tujuan perkawinan yang dituangkan dalam

undang-undang Perkawinan akan tercapai.

Berdasarkan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di

beberapa negara muslim diantaranya Malaysia, termasuk di Indonesia, telah

dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan

untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian

hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu

41Ibid, h.123.
42 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

1996, h. 5.
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sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan

orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan

yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan diantara suami

isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat

melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya

masing-masing. Dengan akta nikah suami-isteri memiliki bukti otentik atas

perkawinan yang terjadi antara merek, tetapi apabila perkawinan itu tidak dicatat

maka hak-hak dari para pihak tidak akan diakomodir oleh hukum. Pencatatan

perkawinan sangat penting dilakukan karena mempunyai implikasi juridis dalam

berbagai aspek akibat dilakukan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan ini

penting tapi masih ada yang tidak melakukan dengan alasan bahwa sahnya

perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan tapi menurut hukum

agama, untuk menghindari ketahuan istri pertama (melakukan poligami tapi tidak

memenuhi syarat), susah dalam pengurusan administrasi yang berbelit-belit, jarak

tempat pencatatan perkawinan yang jauh. Selain itu juga karena masyarakat tidak

memahami isi dari undang-undang dan tidak mengerti betapa pentingnya manfaat

perkawinan dicatat dan tidak adanya sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak

dicatat

Perkawinan yang tidak dicatat dalam pandangan hukum agama dianggap

sah sepanjang telah melakukan pemberkatan atau sakramen menurut hukum

agama. Dalam hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi

belum dianggap sah dalam pandangan hukum negara bila belum dicatat oleh

pegawai pencatat nikah lalu dituangkan dalam buku nikah. Tanpa pencatatan akan

berdampak terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaannya apalagi lebih
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rumit lagi bila terjadi perceraian. Hukum Islam tetap mengakomodir status mereka

dengan penyelesaian secara hukum Islam, akibat yang paling krusial pada status

anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, si anak tidak

mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU

Perkawinan, Pasal 100 KHI, Pasal 250 Burgerlijk Wetboek). Di dalam akte

kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya

dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai

anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat

mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan

status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak

tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak

tersebut adalah anak kandungnya, yang jelas dirugikan adalah anak tidak berhak

atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain Islam pada awalnya

dilakukan menurut Burgerlijk Wetboek, pencatatan harus utama dilakukan

sebelum pernikahan berdasarkan agama, namun setelah keluarnya Undang-

undang Perkawinan maka pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2)

yang dilengkapi dengan PP Perkawinan, perkawinan dilakukan menurut hukum

agama kemudian diikuti dengan pencatatan perkawinan di KUA bagi yang

beragama Islam dan KCS bagi yang beragam Kristen, Hindu, Budha,Khonghucu.

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan, maka

harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Pasal 1 UU

Perkawinan, merumuskan bahwa :
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Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 dan Pasal 3 KHI merumuskan; Perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

rahmah. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam

hubungan hukum antara suami dan istri.

Perkawinan itu menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban,

umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu

sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak dan kedudukan

yang seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Pasal 2 ayat

(1) mengatur bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama

masing-masing dan dilanjutkan dengan ayat (2) bahwa harus diikuti dengan

pencatatan perkawinan. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual,

tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan

seorang wanita.43

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, menunjukan bahwa

setiap perkawinan memiliki dua ikatan yaitu ikatan lahir yang Nampak dalam

suatu prosesi perkawinan juga ada ikatan batin yang dirasakan oleh yang

bersangkutan dan ikatan batin merupakan inti dari perkawinan itu yang dilakukan

43Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Bumi Aksara ,Jakarta , 2002, h. 1.
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menunjukan adanya kerelaan dari dua pihak dalam melakukan suatu perkawinan

untuk itu perkawinan yang dilakukan itu mempunyai tujuan sesuai dengan hukum

agama masing-masing, dimana tujuan perkawinan menurut hukum agama antara

agama yang satu dengan agama yang lain berbeda.

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah

untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah

tangga yang damai dan teratur.44 Sedangakan menurut A. Azhar Basyir tujuan

perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluri hidup manusia,

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNYA.45

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah hubungan yang dilakukan

antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang bahagia,

damai dan teratur sesuai dengan ajaran agama, dan menghindari maksiat guna

mendapatkan keturunan. Menurut hukum agama Kristen, tujuan perkawinan

adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan

wanita berdasarkan cinta kasih, sedangkan menurut hukum agama Kristen Katolik

tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling

tolong menolong antara suami-istri dan obat nafsu, hakiki perkawinan adalah

monogami tidak terceraikan dan sakramen.46 Menurut hukum Kristen Katolik

perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan

perkawinannya dilaksanakan di hadapan pastur yang dihadiri oleh dua orang

saksi, dan sahnya perkawinan adalah pada saat perkawinan diteguhkan oleh

44Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Pustaka Mahmudiah, Jakarta 1968,h. 1.
45.Ahmad Azhar Basyir, Op-cit, h.13.
46Hilman Hadikusuma,,Op-Cit, h. 29.
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imam/pastur dengan mengucapkan janji bersatu, dan untuk dapat disahkan maka

kedua mempelai harus sudah dibaptis, ada kesepakatan antara kedua mempelai,

tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya, tidak ada paksaan, telah berumur 16

tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita, salah satu atau kedua calon suami istri

tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya.47

Menurut hukum agama Hindu tujuan perkawinan adalah untuk

mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan

menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan orang tuanya dari neraka.

Perkawinan itu sah apabila dilakukan dihadapan Brahmana atau pendeta atau

pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.48

Menurut hukum agama Budha tujuan perkawinan adalah untuk

membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh

Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para

Bodhisatwa-Mahatsatwa. Sahnya perkawinan menurut hukum agama Budha

adalah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum agama

Budha, bahwa kedua calon mempelai harus saling menyetujui dan cinta

mencintai, satu bulan sebelum menikah harus mengikuti penataran yang diberikan

oleh pandita, umur kedua mempelai sudah 21 tahun atau ada ijin orang tua jika

belum berumur 21 tahun.

Menurut Confucius (Khonghucu) perkawinan adalah hal yang paling

pokok dalam berkeluarga sebab keluarga adalah susunan masyarakat terkecil

sebagai proses pembelajaran hidup dan arti kehidupan. Tujuan perkawinan

menurut agama Konghucu adalah untuk membentuk keluaraga yang harmonis

47Ibid, h. 29.
48 H.M Anshary, Op-Ci,t h.50
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damai dan bahagia, karena tujuan perkawinan ini menuntut adanya kermonisan

kedamaian, kebahagiaan maka hukum perkawinan dalam agama Konghucu tidak

mengenal perceraian.

1.5. Orisionalitas Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada prinsip pencatatan perkawinan di

Indonesia. Oleh karena itu, substansi dalam penelitian ini meliputi pencatatan

perkawinan, ratio legis pencatatan perkawinan dan akibat hukum dari tidak

dicatatkannya suatu perkawinan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini secara

umum bertujuan menemukan landasan filosofis dari pencatatan suatu perkawinan

dan ratio legis pencatatan perkawinan yang berakibat hukum terhadap hak anak,

hak suami-istri maupun hak terhadap harta benda dalam perkawinan.

Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan

yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait dengan permasalahan “Prinsip

Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan” telah dirumuskan dalam permasalahan yang dilakukan oleh peneliti

terdahulu. Sejauh penelitian ini, tidak ditemukan secara spesifik permasalahan

yang sama dengan penelitian ini. Adapun mengenai penelitian terdahulu

(Disertasi) sebagai berikut:

1. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dengan

judul Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.

Universitas Airlangga Surabaya tahun 1986, membicarakan tentang masih

berlakunya keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang perkawinan di Indonesia dari zaman Hindia Belanda sampai dengan
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adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 masih tetap ada pluralisme di

bidang hukum perkawinan.

2. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Marthalena Pohan dengan judul

Hukum Perceraian (Studi Perbandingan Antara Hukum Perceraian di

Indonesia Dan Hukum Perceraian di Belanda). Universitas Airlangga

Surabaya tahun 1995, membicarakan tentang ketentuan perceraian di

Indonesia yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan hukum

perceraian di Belanda yang terdapat dalam N.B.W berdasarkan alasan histori

dan futuristic.

3. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Emelia Krisnawati. Problematika

Asas Monogami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2000. Penelitian ini membicarakan

tentang asas monogami yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang

penerimaan asas monogami dalam masyarakat dan problem penerapannya.

4. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Sirman Dahwal dari Universitas

Brawijaya Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (studi

berbagai kasus di Indonesia periode tahun 1986-2010), membicarakan tentang

pelaksanaan perkawinan beda agama dan tentang sah pelaksanaannya dan

upaya hukum yang dilakukan bila KUA maupun Catatan Sipil menolak

mencatatkan perkawinan tersebut.

Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini berkaitan dengan prinsip

pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang
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perkawina dengan memfokus pada upaya menjawab masalah menyangkut hakikat

pencatatan perkawinan di Indonesia, ratio legis pencatatan perkawinan serta

akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian disertasi ini

berbeda dengan penelitian lain sebelumnya, sehingga orisinalitas penelitian ini

sesungguhnya selain terletak pada prinsip pencatatan perkawinan yang melahirkan

suatu hubungan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum juga akibat

hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatat dan status anak dan perkawinan

dalam putusan-putusan pengadilan

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe penelitian

Berdasaarkan isu hukum yang dikaji, penelitian ini diarahkan pada

kekhasan ilmu hukum yang sifatnya normatif.49 Sehingga tipe penelitian ini

adalah penelitian hukum normatif.

1.6.2. Pendekatan masalah

Penelitian ini dilakukan sebagai tindakan awal untuk melakukan penulisan

disertasi dalam bidang ilmu hukum. Oleh karena itu, penelitian yang akan

dilakukan ini adalah penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang

bersifat akademik.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.50

49Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,Argumentasi Hukum, Gajah Mada, Universsity
Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.

50Pieter Mahmud Marzuki, Op cit. h. 35.
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Menurut Philipus M. Hadjon51 pemilihan terhadap satu atau beberapa metode

penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi

keilmuan itu sendiri.

Penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk

mendapatkan informasi dari berbagai aspek dari berbagai isu hukum yang dicoba

untuk mencari jawabannya52. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach).

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach).

3. Pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dilakukan

dengan manganalisis undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang

ditangani yakni: Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

Rujuk, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya

Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

di seluruh daerah luar Jawa dan Madura, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-

Undang, Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor. 9

Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun

51Philiphus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normatif), Erlangga,
Surabaya,1994, h. 32.

52 Pieter Mahmud Marzuki,Op cit, h. 104.
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1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang

Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Inpres Nomor 1 Tahun

1991 Tentang kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 221A

Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Pada Kantor Catatan

Sipil Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan

Pelaksananya, Peraturan Menteri Nomor. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Nikah, Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun

2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) beranjak dari pemikiran-

pemikiran dan pendapat para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum yang

terkait dengan materi perkawinan, pendekatan ini akan digunakan sebagai usaha

untuk menemukan ide atau gagasan untuk menghasilkan sebuah konsep dan

argumentasi hukum yang berkaitan dengan Prinsip pencatatan perkawinan

menurut Undang-undang Perkawinan.

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk menganalisis kasus-

kasus status anak dan perkawinan yang terjadi yang diputuskan oleh pengadilan

dan ratio decidendi dari putusan-putusan tersebut.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan,

meliputi:
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Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang merupakan bahan

acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yang mengikat yaitu:

peraturan perundang-undangan meliputi:

a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No 32 Tahun

1954.tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Diseluruh Daerah Luar

Jawa dan Madura.

c. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

e. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

f. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang

No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

g. Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

h. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

i. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

j. Peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak.

k. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 221A Tahun 1975 tentang

Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Pada Kantor Catatan Sipil
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Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-undang Perkawinan dan

Peraturan Pelaksananya.

m. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah

n. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai

Pencatata nikah.

o. Peraturan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata

No. 01 Tahun 1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk

anggota ABRI.

1. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer yang meliputi, doktrin, teksbook, jurnal, majalah, bahan internet serta

sumber lain yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum,

kamus bahasa Belanda, Kamus Bahasa Inggris dan ensklopedia.

1.6.4. Prosedur dan pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan

metode inventarisasi dan katagorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan

dengan sistim kartu catatan (card system) baik dengan kartu ikthisar (memuat

ringkasan tulisan sesuai dengan aslinya, secarah garis besar dan pokok karangan

yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat

catatan pokok permasalahan), kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus).

1.6.5. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Penelitian ilmiah merupakan proses berpikir nalar yang sistimatis dan

tidak terpisahkan, rangkaian tahapan dimulai dari inventarisasi dan identifikasi
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terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), kemudian

dilakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Penelitian ini

termasuk penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual, pendekatan kasus.

1.6.6. Pertanggungjawaban sistimatika

Sistimatika penelitian ini disusun dalam 5 bab, yang terkait dengan

pendahuluan, pembahasan setiap isu sentral yang termuat dalam rubrik rumusan

masalah setiap bab akan diuraikan dengan sub-sub bab yang dihubungkan

beberapa pertanyaan hukum (sub isu) serta bab penutup.

Bab I, menguraikan tentang latarbelakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan

pertanggungjawaban sistimatika.

Bab II, berisi telaah tentang hakikat pencatatan perkawinan di Indonesia,

bab ini akan menganalisis tentang prinsip dan norma perkawinan menurut

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam sebagai dasar

pembentukan hukum, perkembangan pencatatan perkawinan di Indonesia yang

dilakukan oleh BW dan Undang-undang perkawinan dari dulu hingga sekarang,

dan dua instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan

bagi masyarakat yaitu Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama,

pencatatan perkawinan di Negara muslim, pendapat para ahli hukum tentang

pencatatan perkawinan, dan pentingnya pencatatan perkawinan

Selanjutnya dalam Bab III, berisi telaah tentang ratio pencatatan

perkawinan, yang akan dianalisis dalam bab ini kutipan akta perkawinan sebagai
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alat bukti, pencatatan perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan, akta

pencatatan perkawinan sebagai bukti hubungan hukum, akta pencatatan

perkawinan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum, akta pencatatan

perkawinan sebagai suatu kepastian hukum.

Lebih lanjut dalam Bab IV, menganalisis tentang akibat hukum dari

perkawinan yang tidak dicatat, bab ini akan menguraikan tentang perkawinan

yang tidak dicatat terhadap anak maupun istri terhadap harta perkawinan,

menganalisis kasus-kasus putusan pengadilan tentang anak dan perkawinan, dan

makna hubungan keperdataan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU/VIII/2010.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi sub bab kesimpulan dari hasil

pengkajian dari tiga isu hukum sebagaimana diuraikan dalam rumusan masaalah

dan saran sebagai gagasan dan sumbangan pemikiran penulis dibidang hukum

perkawinan berdasarkan berbagai temuan dari hasil pengkajian yang telah

dilakukan.
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