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Pendahuluan 

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam 

agama islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, 

dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam 

islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan 

psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri 

dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran 

islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits.  

Di Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang 

hukum perkawinan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Aturan 

Pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975.  

 

A. Pengertian Perkawinan 

Menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Sebagai ikatan lahir, perkawinanmerupakan hubungan hukum antara seorang 

pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan 

lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi 

yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang laian atau masyarakat. Ikatan 

lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah 

bagi yang Beragama islam. 

Menurut hukum islam, perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai 

laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, 

perjanjian terjadi dengan suatu ijab (akad nikah), yang dilakukan oleh wali 

calon istri dan diikuti oleh dari calon suami, dan disertai sekurang-kurangnya 

dua orang saksi.
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B. Asas-asas perkawinan 

Menurut Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi asas-asas hukum perkawinan 

yaitu :
3
 

1. Asas Sukarela 

Asas ini terdapat di pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua 

mempelai. 

2. Asas Partisipasi Keluarga 

Dalam asas ini, untuk menikah diperlukan partisipasi keluarganya untuk 

merestui perkawinan itu. Bagi yang masih berada dibawah umur 21 tahun 

(pria atau wanita). Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 2,3,4,5,6 UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan : 

3. Asas Perceraian Dipersulit 

Asas ini terdapat dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang  

Perkawinan : 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Peradilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alas an, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

(3) Tata cara perceraian di depan siding Pengadilan diatur dalam 

peraturan perundangan tersendiri.  

4. Asas Poligami Dibatasi Secara Ketat 

Asas ini terdapat dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan : 

Pasal 3  

(1) Pada asasnya dalm suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 

seorang suami. 
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(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri 

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 

sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (2) undang-undang ini 

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di 

daerah tempat tinggalnya. 

(2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya 

memberikan izin kepada seorang suami yanag akan beristri lebih 

dari seorang apabila : 

 Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya  sebagai istri. 

 Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa 

disembuhkan.  

 Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

5. Asas Kematangan Sosial. 

Asas ini terdapat pada pasal 7 ayat (1,2,3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan :  

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain atau yang 

ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua 

orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini , berlaku 

juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini 

dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 

6. Memperbaiki Derajat Kaum Wanita 

Asas ini terdapat dalam pasal 29,35 s/d 37,41 huruf  b,c, 6 ayat (1), dan 

29. 
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C. Syarat-Syarat dan Momentum Sahnya Perkawinan 

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai 

dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan 

dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan 

syarat ekstern.  

1. Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan 

melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern meliputi:  

1) Persetujuan kedua belah pihak 

2) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun; 

3) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada 

dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati; 

4) Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin;  

5) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu 

(iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, 

masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari. 

2. Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas 

dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:  

1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan 

Rujuk;  

2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang 

memuat:  

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman 

dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu 

disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;  

b. Hari, tanggal, jam. Dan tempat perkawinan dilangsungkan. 

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi 

menjadi dua macam, yaitu: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil.  

Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan initi atau pokok dalam 

melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu: 

a. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi 

seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada 

umumnya. Syarat itu meliputi: 
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1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, 

seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 

BW); 

2)  Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata); 

3)  Terpenuhinya batas umur manimal. Bagi laki-laki minimal berumur 

18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata); 

4)  Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus 

mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu 

dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata); 

5)  Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-

anak ynag belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai 

dengan pasal 49 KUH Perdata). 

b. Syarat materiil relative, ketentuan yang merupakan larangan bagi 

seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi: 

1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan 

sedarah dank arena perkawinan; 

2)  bvcyghLarangan kawin karena zina; 

3) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya 

perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun. 

Syarat Formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas 

dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan.
4
 

Syarat-syarat yang dipenuhi sebelum  perkawinan dilangsungkan adalah: 

1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai 

baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat 

perkawinan akan dilangsungkan,dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 

10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 

Tahun 1975). 

2) Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada 

tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud 

pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja 

yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut 
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jika ada Undang-Undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. 

Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti 

syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon 

mempelai.
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D. Tujuan Perkawinan  

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri saling 

membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. 

Dilihat dari tujuan perkawinan, maka perkawinan itu :  

1. Berlangsung seumur hidup  

2. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.  

3. Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri 

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu 

kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah 

seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan 

kebutuhan rohaniah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah 

daging mereka.
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E. Perkawinan Beda Agama 

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka pasal yang sering dijadikan 

rujukan bagi persoalan ini adalah pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaanya itu” dan ditegaskan lagi lewat Penjelasan pasal 

tersebut bahwa “ Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 

1945”. 

Padahal dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan erlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum 

dan perlakuan yang sama di depan hukum”. 
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Adapun hak sipil itu umumnya berkaitan dengan prinsip kebebasan, yang 

terganggu karena hadirnya organisasi negara. Negara melalui pemerintah 

cenderung mengatur, membatasi dan terkadang melarang kebebasan sipil. 

Kebebasan sipil yang berkait dengan nilai-nilai agama dan diatur oleh kaidah 

agama, seringkali berimpit dengan hak penguasa dalam mengatur kehidupan 

kemasyarakatan. Hak untuk memilih pasangan hidup misalnya, haruslah 

merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh pemerintah. 

Namun kenyataannya, negara tidak membiarkan begitu saja kebebasan 

memilih pasangan yang bersamaan jenis atau berbeda agama. 

Oleh karena itu, bila di Indonesia terjadi penolakan perkawinan beda agama, 

baik dari segi pelaksanaannya maupun pencatatannya, maka dalam perspektif 

HAM, hal tersebut menurut penulis jelas bertentangan dan melanggar prinsip-

prinsip yang dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga 

yang merupakan hak sipil seseorang. 

Alasannya adalah bahwa Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang 

merupakan instrumen hukum yang mengatur HAM secara khusus di 

Indonesia, dengan tegas menjelaskan pada pasal 22 ayat (1) bahwa “ Setiap 

orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaanya itu”. Pasal 10 ayat (1) lebih menegaskan lagi 

bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pelarangan kawin beda agama juga 

melanggar prinsip kebebasan dasar seseorang dalam beragama dan 

merupakan tindakan diskriminatif. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa “Diskriminasi adalah setiap 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung 

di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, 

kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,  jenis kelamin, bahasa, 

keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau 

penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sepek kehidupan 

lainnya”. 
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Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) 

memiliki tanggungjawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi 

hak asasi manusia, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia menjadi tanggung  jawab negara, terutama Pemerintah“. Oleh 

karena itu, jika terjadi pelanggaran, pembatasan, bahkan penolakan terhadap 

kebebasan beragama dan kebebasan untuk berkeluarga (menikah) di 

Indonesia, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM dan 

konstitusi itu sendiri. 

Pencatatan perkawinan juga merupakan bagian hak asasi warga negara yang 

perlu dilindungi karena berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 dijelaskan bahwa “Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian 

hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
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F. Perkawinan Campuran 

 Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan 

campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada 

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu 

pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, Perkawinan seorang warga negara 

Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan 

campuran. Namun, apabila  perkawinan dilakukan antara dua orang warga 

negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan 

campuran. 

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya 

adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 

1).  Di dalam pasal 60 UU menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak 

dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang 

ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan 

bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan 

untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut 

hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat 
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perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, 

maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan 

keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi 

tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau 

tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka 

keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau 

keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika 

perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah 

keterangan itu diberikan. 

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI 

dengan seorang WNA adalah sah bilamana dilangsungkan menurut hukum 

yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dan bagi WNI 

tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 yang berbunyi: 

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau 

seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana 

perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak 

melanggar ketentuan Undang-undang ini” 

Menurut artikel di dalam www.lbhmawarsaron.com, dampak dari perkawinan 

campuran ini adalah mengenai status kewarganegaraan dari perempuan WNI 

maupun anak-anak yang lahir kemudian hari.  Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) 

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 

Kewarganegaraan) dinyatakan: “Perempuan Warga Negara Indonesia yang 

kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan 

Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri 

mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”. 

Namun bagi perempuan WNI yang masih ingin memegang Kewarganegaraan 

Indonesia-nya, Pasal 26 (3) UU menyatakan: ”Perempuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat 
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pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik 

Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki 

tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda”. 

Sehingga perempuan WNI yang ingin mempertahankan Kewarganegaraannya 

dapat mengajukan Surat Pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan 

Indonesia kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang 

berwenang di tempat tinggal pihak suami WNA. Surat pernyataan tersebut 

diajukan perempuan WNI setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan 

berlangsung [pasal 26 ayat (4) UU Kewarganegaraan]. 

Perlu diperhatikan bahwa pengajuan  tersebut tidak boleh mengakibatkan 

WNI menjadi berkewarganegaraan ganda (bipatride). WNI tersebut harus 

melepaskan status kewarganegaraan yang didapatkan dari perkawinan 

campuran tersebut, barulah kemudian WNI dapat mengajukan Surat 

Pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan Indonesia.
8
 

  

G. Perkawinan yang Dilakukan di Luar Indonesia 

Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1947 menyatakan (1) Perkawinan di Indonesia 

antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia 

dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 

yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 

warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) 

Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah 

Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor 

Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. 
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 http://kantorhukumkalingga.com/2016/08/09/perkawinan-beda-kewarganegaraan. diakses 7 April 
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