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ABSTRAK 
 

 

Moh. Hari, 2019, Dinamika Formulasi Keabsahan Perkawinan di Indonesia 

Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam 

Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Pembimbing II: 

Dr. Sri Lum’atus Sa’adah, MH.I 

Kata Kunci : Dinamika, Formulasi Keabsahan Perkawinan 

 

Fomulasi keabsahan perkawinan di Indonesia mengalami dinamika yang tinggi. 

Dinamika ini ditandai dengan adanya perubahan yang sangat dinamis dalam norma dan 

meteri hukum yang menentukan keabsahan perkawinan. Perubahan tersebut juga diikuti 

oleh tajamnya perdebatan (tension) dalam interpretasi keabsahan perkawinan sepanjang 

sejarah Indonesia. Karenanya, penelitian ini ingin mengungkap perkembangan 

pemikiran hukum Islam dalam sistem hukum perkawinan dan materi hukum yang 

memformulasikan keabsahan perkawinan secara mendalam dan lebih konprehensif. 

Penilitian ini tidak hanya terpaku pada kajian normatif, namun juga mengkaji dari aspek 

sosial dan konfigurasi politik yang melatarbelakangi dinamika tersebut mulai sebelum 

kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga era reformasi dan dilihat dari perspektif relasi 

agama dan negara, yaitu pardigma integralistik, sekularistik dan simbiotik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio-legal yang 

bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

Pustaka (Library research). Ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif 

untuk menganalisis norma-norma dalam sistem hukum perkawinan, Pendekatan historis 

untuk menganalisis sejarah dinamika formulasi keabsahan perkawinan dan pendekatan 

sosial untuk memahami dan memberikan penjelasan tantang konteks sosial dan 

konfigurasi politik yang mempengaruhi dinamika formulasi keabsahan perkawinan. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada masa penjajahan, polarisasi agama 

dan negara terjalin secara simbiotik, dimana formulasi keabsahan perkawinan 

berdasarkan agama. Hanya saja, pada masa penjajahan Belanda berlakunya teori 

receptie, menjadikan formulasi keabsahan perkawinan berdasarkan hukum negara 

(sekularistik). Setelah penjajahan beralih ke Jepang, pasca kemerdekaan hingga era 

reformasi, norma agama selalu dijadikan sumber hukum dalam sistem hukum 

perkawinan dan formulasi keabsahan perkawinan berdasarkan agama (simbiotik). 

Namun dalam pola simbiotik tersebut, terjadi dinamika dan perdebatan tentang 

sejauhmana kedekatan agama terhadap negara apakah substantif, mutualistik atau 

formalistik. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh perubahan sikap penguasa dari 

otoranianism ke arah egalitarianism dan adanya perubahan arah penegakan hukum 

perkawinan dari paradigma positivistik menuju paradigma post-positivistik. Jika 

sebelum reformasi formulasi keabsahan perkawinan diformulasikan dalam term 

”perkawinan yang sah” yang mengandung arti sah secara agama dan sekaligus 

memenuhi legal formal (tercatat) dan berakibat tidak terpenuhinya hak-hak hukum 

dalam pelanggarannya (simbiotik-mutualistik), namun di era reformasi terjadi perubahan 

arah penegakan hukum ke arah paradigma post-positivistik yang lebih mengedapankan 

keadilan hukum. Akibatnya, term formulasi keabsahan perkawinan menjadi ”sah 

menurut hukum agama” dan ”sah menurut menurut hukum negara” atau sebaliknya 

(simbiotik-substantif). Keadilan hukum tersebut diwujudkan dengan menerbitkan Kartu 

Susunan Keluarga atau Akta Kelahiran bagi perkawinan tidak tercatat dengan formulasi 

keterangan ”status perkawinan belum tercatat”. Hal ini adalah untuk memenuhi tuntutan 

keadilan dalam mendapatkan hak keperdataan dan administrasi kependudukan.  
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ABSTRACT 
 

 

Moh. Hari, 2019, The Dynamics of Marriage Legality Formulation in Indonesia 

Thesis. Postgraduate Islamic Education Study Program, Jember State 

Islamic Institute. Advisor I: Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Advisor II: Dr. Sri 

Lum’atus Sa’adah, MH.I 

Keywords  : Dynamics, Marriage Legality Formulation 

 

The formulation of marital validity in Indonesia experiences high dynamics. 

This dynamic is characterized by a very dynamic change in legal norms and materials 

that determine the validity of a marriage. This change was also followed by a sharp 

debate (tension) in the interpretation of the validity of marriage throughout Indonesian 

history. Therefore, this research wants to reveal the development of Islamic legal 

thinking in the marriage law system and legal material that formulates the validity of 

marriage in depth and more comprehensive. This research is not only focused on 

normative studies, but also examines the social aspects and political configurations 

underlying the dynamics starting before independence, post-independence until the 

reform era and viewed from the perspective of religious and state relations, namely the 

integralistic, secularistic and symbiotic paradigms. 

The research method used is a socio-legal research method that is qualitative in 

nature with the type of research used is the type of library research. There are three 

approaches, namely the normative juridical approach to analyzing norms in the marital 

legal system, the historical approach to analyzing the historical dynamics of marriage 

legal formulation and the social approach to understanding and providing explanations 

about the social context and political configurations that affect the dynamics of marital 

validity formulations. 

The results showed that during the colonial period, religious and state 

polarization was symbiotically intertwined, where the formulation of the validity of 

marriage was based on religion. However, during the Dutch colonial era the validity of 

the receptie theory made the formulation of the validity of marriage based on state law 

(secularistic). After colonialism shifted to Japan, after independence until the reform 

era, religious norms have always been used as a source of law in the marriage legal 

system and formulation of marital validity based on religion (symbiotic). But in this 

symbiotic pattern, there is a dynamic and debate about the extent of the closeness of 

religion to the country whether substantive, mutualistic or formalistic. The dynamics are 

influenced by changes in the attitude of the authorities from otoranianism to 

egalitarianism and the change in the direction of marriage law enforcement from the 

positivistic paradigm to the post-positivistic paradigm. If before the reform of the 

formulation of the validity of the marriage is formulated in terms of "legal marriage" 

which means religiously legitimate and at the same time fulfilling formal legal 

(registered) and resulting in the fulfillment of legal rights in violations (symbiotic-

mutualistic), but in the reform era there is a change the direction of law enforcement 

towards the post-positivistic paradigm that emphasizes legal justice more. As a result, 

the formulation of the validity of marriage becomes "legal according to religious law" 

and "legal according to state law" or vice versa (symbiotic-substantive). The legal 

justice is realized by issuing a Family Compilation Card or Birth Certificate for 

unregistered marriages with the formulation of the information "unregistered marital 

status". This is to fulfill the demands of justice in obtaining civil and administrative 

rights.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KONTEKS  PENELITIAN 

Sepanjang sejarah Indonesia, mulai zaman penjajahan hingga 

reformasi ini formulasi keabsahan perkawinan mengalami dinamika yang 

tinggi. Dinamika tersebut juga diikuti dengan tajamnya perbedaan dan  

perdebatan dalam menginterpretasikan norma dan materi hukum yang 

mengatur keabsahan perkawinan. Perdebatan mengenai norma dan meteri 

hukum tersebut adalah sejauhmana pemberlakuan hukum agama (Islam) 

dalam memformulasikan keabsahan perkawinan.  

Taheer Mahmoud dalam bukunya “Family Law Reform in The Muslim 

World”, menyatakan adanya tiga kelompok negara-negara muslim terkait 

dengan penerapan hukum perkawinan, yaitu pertama negara-negara yang 

menerapkan hukum perkawinan yang diambil dari beberapa madhhab yang 

dianutnya dan tidak melakukan perubahan apapun dalam materi hukumnya. 

Kedua, negara-negara yang telah melakukan perubahan secara menyeluruh 

hukum perkawinan dan menggantinya dengan hukum modern, tanpa 

mengindahkan agama (sekuler). Ketiga, negara-negara yang menerapkan 

hukum perkawinan yang diambil dari hukum Islam tapi telah dilakukan 

modifikasi dan mereform dengan berbagai proses legislasi modern.
1
 Ketiga 

                                                           
1
 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: Tripathi, 1972), 2-3 
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bentuk penarapan hukum Islam tersebut diatas, didasari oleh perbedaan 

paradigma dalam polarisasi hubungan agama dan negara. 

Dalam konteks Indonesia, perdebatan dalam memformulasikan 

keabsahan perkawinan terus berlanjut mulai zaman penjajahan hingga 

reformasi. Dimulai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, dinamika 

formulasi keabsahan perkawinan diawali dengan teori receptio in complexu 

yang dikemukakan oleh Van Den Berg yang memberlakukan hukum Islam 

bagi umat Islam, hingga munculnya teori receptie yang dikembangkan oleh 

Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje yang menyebabkan hilangnya 

hukum Islam dalam sistem hukum perkawinan. 

Pasca kemerdekaan, usaha memformulasikan keabsahan perkawinan 

terbentur dengan perdebatan seputar sumber hukum dan materi hukum yang 

akan diwujudkan, apakah berdasarkan hukum agama atau tanpa menyinggung 

agama. Ada tiga kelompok pemikiran dalam perdebatan tersebut, yaitu 

pertama melakukan unifikasi undang-undang pokok yang berisi semua 

peraturan yang berlaku secara umum dan bersama-sama (uniform) serta tanpa 

menyinggung agama. Kedua, undang-undang masing-masing golongan 

berbeda secara diametral (differentiatie). Ketiga, membuat undang-undang 

organik bagi masing-masing agama. 

Alhasil, pada tahun 1973 pemerintah mengajukan RUU Perkawinan 

ke badan legeslatif dan mengembalikan dua RUU Perkawinan yang 

sebelumnya sudah masuk yaitu RUU Perkawinan Umum dan RUU 

Perkawinan khusus Umat Islam karena gagal ditetapkan. Hanya saja, materi 
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dalam RUU Perkawinan 1973 ini jauh dari harapan umat Islam, sebab 

formulasi keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum negara. 

Perdebatan dianggap selesai ketika agama dijadikan tolak ukur 

sehingga formulasi keabsahan perkawinan berdasarkan agama. Pasal 2 UU 

Perkawinan No. 1/1974 ditetapkan ketentuan: 

(1)  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masig-

masing agamanya dan kepercayaanya itu. 

(2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut perudang-undagan yang 

berlaku.
2
 

Walaupun keabsahan perkawinan berdasarkan agama sebagaimana 

pasal 2 ayat (1) tersebut, tapi pada tataran pelaksanaanya, polemik tentang 

sahnya perkawinan terus terjadi. Tidak mengherankan jika Amir Syarifuddin 

mengategorikan tiga bentuk respons masyarakat terhadap UU Perkawinan 

No. 1/1974 tersebut. Pertama, kelompok umat Islam yang tidak mengakuinya 

sebagai aturan yang menggantikan hukum fikih. Kedua, kelompok umat 

Islam yang mengakuinya sebagai UU yang harus ditaati dalam konteks 

sebagai warga negara; sembari tetap mengakui dan menjalankan aturan fikih. 

Ketiga, kelompok umat Islam yang menganggapnya sebagai UU negara yang 

sah perihal mengatur urusan perkawinan umat Islam Indonesia. Mereka 

menilai bahwa UU Perkawinan, sepanjang yang mengatur perkara 

perkawinan umat Islam, merupakan format mutakhir fiqh munākahat versi 

Indonesia.
3
 

                                                           
2
 Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3
 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di 

Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 49-50. 
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Karenanya, ketiga respon tersebut mempunyai interpertasi berbeda-

beda dalam memfomulasikan keabsahan perkawinan. Hal ini sebagai akibat 

dari perbedaan interpretasi pasal 2, apakah ayat (1) dan ayat (2) undang-

udang ini merupakan satu kesatuan atau masing-masing berdiri sediri. 

Kelompok pertama, menginterpretasikan keabasahan perkawinan ditentukan 

oleh ayat 1 saja. Jika dilihat dari penjelasan, pasal 2 ayat satu tidak ada 

penjelasan apakah ayat tersebut sebagai syarat sahnya perkawinan atau 

sebatas syarat administratif yang tidak mempengaruhi keabsahan 

perkawinan.
4
 Sebab menurut mereka, perkawinan adalah masalah privat 

setiap individu dan adanya hukum yang mengatur keabsahan perkawinan 

telah diatur dengan riget dan detail dalam fiqh munākahat. 

Sedangkan kelompok kedua, menginterpretasikan keabasahan 

perkawinan ditentukan oleh ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 2 UU Perkawinan 

No. 1/1974, yaitu perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai agama dan 

kepercayaan dan mencatatkan perkawinan. Sebab, seuatu perkawinan yang 

tidak dicatatkan banyak menimbulkan masalah. Karenaya, dengan dalih suatu 

perkawinan telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan sudah 

memenuhi syarat dan rukunya, seringkali munculnya kasus-kasus perkawinan 

yang dikemas dalam nikah sirri, baik dalam bentuk nikah kontrak/wisata, 

seperti kasus Aris Wahyudi dengan Nikahsirri.com-nya telah memiliki 

member 2700
5
 atau dalam bentuk nikah muţ’ah

6
 serta perkawinan yang 

                                                           
4
Deo Permana Putra, Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan 

Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010., Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015 
5
www. Jawapos.Com, diakses Hari Kamis, 22 Nopember 2018 pukul 13.00. 
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dilakukan dengan berbagai motif lainnya dengan dalih bahwa perkawinan 

tersebut sudah dilakukan sesuai syarat dan rukun.
7
 Karenanya, sebagaimana 

pasal 2 UU perkawinan ini, tentang ayat 1 dan ayat 2 undang-undang ini 

merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan memaknai pasal 2 

ayat (2) ini sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan.
8
 

Namun, bagaimanapun tingginya polemik interpretasi tersebut, 

otoritas dalam menginterpretasikan formulasi kebsahan perkawinan berada di 

tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Karenanya, meskipun 

perkawinan telah dilaksanakan sesuai hukum agama, tetapi tidak tercatat 

sebagaimana ayat (2), maka negara menganggap tidak sah. Landasan berpikir 

pemerintah ini didasari oleh pemikiran bahwa perkawinan adalah suatu 

peristiwa penting bagi setiap warga negara yang harus diketahui. Oleh sebab 

itu, pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk 

legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi 

yuridis dalam hak-hak keperdataan. Oleh sebeb itu, pelanggaran terhadap 

keabsahan perkawinan versi pemerintah ini akan berdampak tidak ada 

                                                                                                                                                               
6
Fatwa MUI tentang Nikah Muţ’ah pada tahun 1997 telah menetapkan bahwa nikah muţ’ah haram. 

7
Faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan sirri adalah karena. Faktor 

ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah, mereka berpikir bahwa pernikahan 

sirri sah menurut agama, dan pencatatan hanya masalah administrasi saja; daripada hamil di luar 

nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pencatatan 

pernikahan, faktor-faktor sosial, sulitnya aturan  Poligami, dan tidak adanya tindakan tegas 

terhadap pelaku. Pernikahan sirri membawa dampak positif dan negatif bagi suami, isteri dan 

anak-anak. Sisi negatifnya tidak sebanding dengan sisi positifnya terlihat dari banyaknya kasus 

yang terjadi, dimana sisi negatifnya banyak dialami wanita (isteri) dan anak-anak daripada yang 

dialami suami.Siti Ummu Adillah, Analisa Hukum terhadap Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya Nikah sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak….. hlm 104. 
8
Kelompok pertama, menginterpretasikan keabasahan perkawinan ditentukan oleh ayat 1 dan ayat 

2 Lihat: Deo Permana Putra, Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  

Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Sejarah dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010., Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 

2015) 
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jaminan hak keperdataan seperti waris, pengasuhan anak, wali, nasab dan 

masalah administrasi yang lain seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akta 

Kelahiran. 

Hanya saja, walaupun pemerintah mempunyai otoritas dalam 

menerapkan formulasi keabsahan perkawinan sesuai versinya, tetapi yang 

menjadi persoalan selanjutnya adalah sejauhmana ekesistensi hukum 

perkawinan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan warga negara sehingga 

dapat memenuhi rasa keadilan dan ditaati tanpa ada rasa keterpaksaan, 

mengingat, ketatatan terhadap hukum akan mencerminkan tercapainya tujuan 

hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan 

kemaslahatan hukum.
9
 Olehnya, banyak kalangan yang merasa dirugikan 

sebagai akibat interpretasi pemerintah ini yang kemudian melakukan yudicial 

review ke MK untuk menafsirkan formulasi keabsahan perkawinan sesuai 

pasal-pasal dalam UU Perkawinan No. 1/1974. 

Perdebatan dianggap selesai ketika MK dalam sidang yudicial review 

pasal-pasal dalam UU Perkawinan No. 1/1974, menyatakan bahwa pencatatan 

perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, mamun 

sahnya perkawinan adalah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh 

agama masing-masing.
10

 Adanya penegasan bahwa keabsahan perkawinan 

                                                           
9
 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 184. 

10
Putusan No. 46/PUU-VII/2010 adalah permohonnan yudisial revieu adalah Pasal 2 ayat (2) dan 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945. Putusan No. 68/PUU-XII/2014 adalah menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 

1/1974. MK menolak yudisial revieu ini dimana menurut pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan No. 1/1974 tersebut telah memberikan legitimasi kepada negara untuk 

mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte 

penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. 
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ditentukan oleh agama dan pencatatan adalah masalah administrasi, maka 

dalam formulasi keabsahan perkawinan memunculkan term ”sah menurut 

hukum agama” dan ”sah menurut menurut hukum negara” atau sebaliknya.
11

 

Hal ini, menunjukkan bahwa antara agama dan negara tidak ada ada yang 

superieur dalam memformulasikan keabsahan perkawinan. Senada dengan 

pemikiran ini adalah Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di 

Bawah Tangan. MUI menetapkan bahwa perkawinan yang telah terpenuhi 

syarat dan rukun sebagaimana telah ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) 

hukumnya sah meskipun tidak tercatat. Perkawinan yang sah tersebut, haram 

hukumnya jika terdapat kemudaratan. Karenanya, untuk mencegah dampak 

negatif/maḍarat (saddu al-dhari’ah), perkawinan harus dicatatkan.
12

 

Perkembangan pemikiran dalam sistem hukum perkawinan dan materi 

hukum yang memformulasikan keabsahan perkawinan di Indonesia sangat 

menarik untuk diteliti secara mendalam dan lebih konprehensif. Penilitian ini 

tidak hanya terpaku pada kajian normatif saja, namun juga mengkaji dari 

aspek sosial dan konfigurasi politik yang melatarbelakangi dinamika 

formulasi keabsahan perkawinan tersebut. Karenanya dalam penelitian ini, 

dinamika formulasi keabsahan perkawinan yang terjadi di Indonesia mulai 

                                                           
11

 UU Adminduk No. 24/2013, dimana pasal 49 ayat (2) berbunyi: 

 ”Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan  

perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara” 

Sedangkan dalam pasal 50 ayat (2) berbunyi: 

  “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan 

perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara” 
12

 Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Perkawinan yang terpenuhi 

semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi 

di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Namun untuk 

mencegah dampak negative/maḍarrat (saddan li-ẓarī′ah), perkawinan harus dicatatkan. (Lihat: 

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan) 
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dari masa sebelum kemerdekaan, masa pasca kemerdekaan dan masa 

reformasi dilihat dari perspektif relasi agama dan negara. 

B. FOKUS KAJIAN 

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam konteks penelitian diatas 

maka fokus kajiannya adalah: 

1. Bagaimana dinamika formulasi keabsahan perkawinan di Indonesia pada 

masa sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan era reformasi? 

2. Bagaimana wujud dan implikasi sosial-politik dalam dinamika formulasi 

keabsahan perkawinan di Indonesia? 

3. Bagaimana implikasi relasi agama dan negara bagi formulasi keabsahan 

perkawinan di Indonesia? 

C. TUJUAN KAJIAN 

Dengan berpijak pada permasalahan yang sudah dirumuskan dalam 

fokus kajian, maka tujuan dari kajian ini adalah: 

1. untuk menggambarkan dinamika formulasi keabsahan perkawinan di 

Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan era 

reformasi. 

2. untuk menggambarkan wujud dan implikasi sosial-politik dalam dinamika 

formulasi keabsahan perkawinan di Indonesia. 

3. untuk menggambarkan implikasi relasi agama dan negara bagi formulasi 

keabsahan perkawinan di Indonesia. 
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D. MANFAAT KAJIAN 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Bagi Penulis. 

Kajian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah 

wawasan keilmuan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif kepada penulis untuk pengembangan kajian khazanah ilmu 

Islam kontemporer dan kontekstualisai hukum Islam sehingga 

mampu menjawab tantangan zaman. 

b. Masyarakat luas. 

Kajian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah 

wawasan keilmuan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam khasanah ilmu pengetahuan khusunya hukum keluarga di 

Indonesia, sekaligus sebagai wacana, gagasan dan terobosan dengan 

berbasis pada paradigma post positivisme hukum khususnya di 

bidang hukum perkawinan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis. 

Kajian ini diharapkan menjadi tahapan baru bagi penulis 

dalam rangka memenuhi tugas akhir Strata 2 (S2) Studi Hukum 

Keluarga Islam dan sebagai stimulus menuju karya-karya tulis yang 

lain khususnya tesis yang menjadi prasayarat gelar strata 2 (S2).  
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b. Bagi Kalangan Akademis 

Bagi kalangan kampus dan akademisi, kajian ini diupayakan 

dapat memberikan gambaran dan sumbangsih wawasan yang utuh 

kepada para akademisi tentang keabsahan perkawinan di Indonesia 

serta upaya untuk menjalin hubungan yang sinergis antara hukum 

Islam dan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum 

perkawinan, agar tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, 

keadilan dan kemaslahatan tercapai.   

c. Bagi Pejabat Negara 

Kajian ini akan bermanfaat bagi pejabat negara sebagai 

bentuk tindak lanjut lahirnya UU Perkawinan untuk dilaksanakan 

agar tujuan hukum dapat tercapai dengan tidak mengabaikan norma 

agama dengan melihat bahwa hukum Islam merupakan salah satu 

sumber hukum dalam sistem hukum nasional, serta dalam 

pelaksanaannya tidak mengabaikan keadilan dan kemaslahatan. 

Kajian ini diharapkan mampu membantu pemerintah agar sama-

sama bersinergis untuk menegakkan keadilan dan keaslahatan serta 

menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara. 

d. Masyarakat Luas. 

Bagi masyarakat luas, kajian ini menjadi bermanfaat pada 

aspek kesadaran hukum yang telah diundangkan dengan sama-sama 

menempatkan pada posisi tujuan yang sejalan antara hukum agama 

dan hukum negara dengan melihat hakekat hukum itu sendiri. Jika 
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pada tataran praktis, masyarakat kurang sadar hukum dan kemauan 

mentaati peraturan yang ada, maka undang-undang perkawinan 

hanya akan menjadi tulisan dalam lembaran-lembaran arsip negara 

tanpa kesadaran warganya untuk melaksanakannya. 

E. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang akan dikerjakan 

sejak awal penelitian hingga akhir. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam 

rangka mengungkap atau menjawab segala permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah atau dapat diartikan sebagai semua 

langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir
13

. Oleh karena itu 

maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Studi hukum normatif (legal studies) akhir-akhir ini dirasa kurang 

bisa menjawab persoalan yang muncul ditengah masyarakat. Banyak 

persoalan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan 

mono-disiplin. Untuk bisa mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang 

lebih komprehensif, diperlukan suatu pendekatan hukum yang bisa 

menjelaskan hubungan antara hukum dengan dan kondisi social-culture 

serta politik tertentu (interdisipliner). Karenanya, dalam penelitian ini, 

metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio-legal
14

 

                                                           
13

Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah (Jember : IAIN Jember, 2018) , 30. 
14

Studi sosio-legal adalah suatu pendekatan anternatif yang bersifat kombinasi antara pendekatan 

yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, 
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yang bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian Pustaka (Library research)
15

. Jenis penelitian Pustaka ini 

dipilih berdasarkan sumber data yang digunakan adalah data-data non 

lapangan berupa data dari perpustakaan dan dokumentatif.
16

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan historis dan 

pendekatan sosial. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk 

menganalisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan 

perkawinan dan norma agama yaitu dalam hukum perkawinan. Pendekatan 

historis digunakan untuk menganalisis proses terbentuknya peraturan 

perundang-undangan perkawinan dengan tujuan agar memahami lebih 

dalam filosofi dan hakikat hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan 

sosial digunakan untuk memahami dan memberikan penjelasan tantang 

konteks sosial dan konfigurasi politik yang mempengaruhi hukum 

perkawinan dan penerapannya, termasuk untuk mengetahui relasi agama 

(Islam) dan negara serta kepentingan politiknya dalam menformulasikan 

keabsahan perkawinan. 

                                                                                                                                                               
budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan 

pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan 

hirarki perundang-undangan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus 

mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma atau doktrin hukum 

terkait, melainkan melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.( 

https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun, (Juni 

2008), 1-3. 
15

 Ada beragam jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Diantara jenis-

jenis metode penelitian Kualitatif adalah Penelitian Pustaka (Library research) atau dikenal juga 

dengan riset non reaktif (non reactive research). Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif ; Aplikasi 

untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, 

Agama dan Filsafat (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2009), 50. 
16

 Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif...., 64. 

https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun
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 Penelitian ini menfokuskan pada penggalian data-data yang tekait 

dengan formulasi dan dinamika keabsahan perkawinan di Indonesia dan 

segala perdebatannya yang terdapat dalam buku, jurnal dan sumber 

kepustakaan lainnya.  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber datanya berupa buku, jurnal, tesis dan 

karya ilmiah lain, yang mangkaji secara khusus tentang hukum perkwinan 

di Indonesia, upaya legislasi Hukum Islam dan hubungan hukum 

perkaiwnan antara hukum agama dan hukum negara (positif). Menurut 

sumber datanya dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian 

sebagaimana berikut: 

a. Sumber Data Primer 

1) Putusan No. 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama 

2) Putusan No. 46/PUU-VII/2010 tentang Hubungan Keperdataan 

3) UU Adminduk No. 23/2006 dan perubahannya UU Adminduk No. 

24/2013 

4) Daniels S Lev, dengan judul Peradilan Agama Islam di Indonesia, 

alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh 

5) Warkum Sumitro,  Perkembangan Hukum Islam di Tengah 

Kehidupan Sosial Polotik di Indonesia 

6) Hamdan Zoelva, dengan judul Relasi Islam, Negara, dan Pancasila 

dalam Persepktif  Tata Hukum  Indonesia 
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7) Bani Syarif Maula, dengan judul Politik Hukum dan Positivisasi 

Hukum Islam di Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam 

dalam Arah Kebijakan Hukum Negara) 

8) Taufiqurrahman Syahuri, dengan judul Legislasi Hukum 

perkawinan di Indonesia; Pro-kontra pembentukannya hingga 

Putusan MK 

9) Neng Djubaidah, dengan judul Pencatatan Perkaawinan dan 

Perkawinan tidak dicatatkan; Menurut Hukum tertulis di Indonesia 

dan Hukum Islam 

b. Sumber Data Sekunder 

1) UU Perkawinan No. 1/1974 

2) KHI. 

3) UU No. 22 Tahun 1946 

4) PP No. 9/1975 

5) Marzuki Wahid dan Rumadi, dengan judul Fiqh Madzab Negara: 

Kritik atas Politik Hukum di Indonesia 

Adapun sumber data tambahan merupakan sumber data pendukung 

data diatas, yang dalam hal ini terkait dengan poin-poin pokok yang 

terdapat dalam data primer, seperti tulisan atau kajian pada kitab-kitab 

turats
17

, buku ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, media 

elektronik dan beberapa jurnal yang membahas tentang hukum perkawinan 

Islam, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pencatatan Perkawinan, Undang-

                                                           
17

 Beberapa kitab klasik karya ulama terdahulu yang membahas tentang Hukum Perkawinan Islam 

dalam perspektif hukum Islam. 
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undang Perkawinan, Hukum Adat, Hukum Positif dan sejarah 

pembentukannya, dan beberapa hal lain yang berkaitan tidak langsung 

dengan judul. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini mempertimbangkan data-data yang akan digali dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data  dilakukan setelah memeriksa dan menggali 

data yang terkait dengan fokus kajian diatas yang kemudian dikumpulkan 

melalui studi dokumentasi pada sumber data yang telah dipaparkan diatas. 

4. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

awal penelitian. Data-data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan 

analisa data model Miles dan Huberman, tiga alur kegiatan yaitu 

kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) dan 

penarikan kesimpulan (conclution drawing/verivication).  

Dengan demikian, data-data yang terkait dengan fokus kajian 

dilakukan analisa dengan teknik-teknik sebagai berikut :  

1. Kondensasi data (Data condensation) 

Kondensasi data adalah proses menyeleksi (selecting), 

memfokuskan (focusing), menyederhanakan (simplifying), 

mengabstraksi (abstracting), dan mengubah (transforming) data, 

catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) 
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empirik lainnya.
18

 Inti dari kondensasi ini adalah untuk kondensasi 

proses analisis data dalam penelitian kualitatif tentu akan lebih 

mengakomodir data secara menyeluruh tanpa harus mengurangi 

temuan data yang diperoleh selama penelitian (proses penjaringan 

data) berlangsung. Adapun proses-proses yang dilakukan pada 

tahapan kondensasi data (data condensation) yaitu: 

a) Pada proses menyeleksi (selecting), peneliti, menentukan dimensi-

dimensi penting, hubungan-hubungan yang mempunyai makna 

dan informasi-informasi mengenai hukum dan keabsahan 

perkawinan yang dapat dikumpulkan untuk memperkuat data 

penelitian untuk dianalisis.  

b) Proses memfokuskan (focusing) ini merupakan proses praanalisis. 

Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan 

dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan 

kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data 

yang berdasarkan rumusan masalah. 

c) Proses penyederhanaan (simplifying) peneliti melakukan uraian 

yang dengan menumpulkan data dalam setiap proses dan konteks 

data dalam sumber data baik sumber data primer ataupun 

sekunder.  

d) Proses abstraksi (abstracting) merupakan usaha membuat 

rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang 

                                                           
18

Matthew B, A. Miles , Michael Huberman dan Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis, A 

Methods Sourcebook Edisi Ketiga. (United States of America: Sage Publications: Inc., 2014), 12. 

Matthew B, A. Miles , Michael Huberman dan Johnny Saldana, Qualitative Data...., 31. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

17 
 

perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, 

data yang telah terkumpul dievaluasi dan khususnya data yang 

berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data-data yang 

menunjukkan hukum dan keabsahan perkawinan sudah cukup, 

data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. 

e) Pada proses mengubah (transforming), peneliti melakukan 

transformasikan data dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi 

yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan 

data berserakan dari data-data kepustakaan yang membahas 

tentang hukum dan keabsahan perkawinan di Indonesia dalam satu 

pola yang lebih luas, dan sebagainya. Proses ini berlangsung sejak 

penelitian berlangsung. 

2. Penyajian data (Data display) 

Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan 

data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil 

kesimpulan. Disini peneliti berupaya membangun teks naratif sebagai 

suatu informasi yang terseleksi, simultan, dan sistematis sehingga data 

yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab masalah yang 

menjadi fokus kajian. Penyajian data masing-masing masalah 

didasarkan pada fokus kajian yang mengarah pada pengambilan 

kesimpulan sementara yang menjadi temuan penelitian. 
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3. Penarikan Kesimpulan (conclution drawing/verivication) 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan lanjutan 

dari reduksi data dan penyajian data, dimana peneliti mencari makna 

secara holistik dari berbagai proposisi yang ditemukan mengenai fokus 

kajian. 

F. DEFINISI ISTILAH 

1. Dinamika 

Dinamika yang dimaksud dalam penelitan ini adalah adanya 

perubahan sistem hukum dan polemik atau perdebatan tentang sumber 

hukum dalam peraturan perkawinan yang mengatur sahnya perkawinan 

bagi umat Islam di Indonesia. Perubahan sistem hukum dan polemik atau 

perdebatan tersebut dilihat dari persepektif paradigma relasi agama dan 

negara. Relasi yang dimaksud adalah hubungan agama Islam dan negara di 

Indonesia dalam bentuknya yang sudah melembaga, berupa peraturan 

perkawinan yeng berlaku di Indonesia dan institusi atau lembaga negara 

sebagai pelaksananya yaitu Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama 

yang terjadi sejak masa sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan era 

reformasi. 

2. Formulasi Keabsahan Perkawinan 

Maksud formulasi keabsahan perkawinan adalah bentuk hukum 

yang mengatur sahnya perkawinan di Indonesia dalam sistem hukum dan 

dan materi hukum dalam pelaksanaanya. Maksud sistem hukum 
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perkawinan adalah mengenai pemberlakukan hukum Islam dalam 

peraturan perundang-undangan perkawinan bagi umat Islam. Sedangkan 

maksud materi hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan adalah 

ketentuan materi hukum yang menentukan keabsahan perkawinan bagi 

umat Islam. 

3. Dinamika Formulasi Keabsahan Perkawinan 

Maksud dinamika formulasi keabsahan perkawinan dalam 

penelitian ini adalah perubahan, polemik atau perdebatan tentang 

ketentuan hukum yang mengatur sahnya perkawinan bagi umat Islam di 

Indonesia, baik dalam norma agama (Islam) dalam peraturan perundang-

undangan perkawinan yang menentukan keabsahan perkawinan maupun 

dalam bentuk materi hukum yang menentukan keabsahan perkawinan bagi 

umat Islam. Polemik atau perdebatan tersebut dibahas sejak masa sebelum 

kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan era reformasi dengan menggunakan 

persepektif paradigma relasi agama dan negara. Relasi yang dimaksud 

adalah hubungan agama Islam dan negara di Indonesia dalam bentuknya 

yang sudah melembaga, berupa hukum perkawinan di Indonesia dan 

institusi atau lembaga negara sebagai pelaksananya yaitu Kantor Urusan 

Agama dan Pengadilan Agama. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika dan rincian 

sebagai berikut.  
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1. Bab I: pada bab ini berisi konteks penelitian, fokus kajian, tujuan 

kajian, manfaat kajian, definisi istilah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II : pada bab ini akan dijelaskan tentang kajian kepustakaan yang 

berisi penelitian terdahulu untuk membuktikan orisinalitas penelitian, 

kajian teori sebagai landasan teori untuk mendiskusikan topik terkait 

dalam pembahasan mengenai a) Ketentuan Keabsahan Perkawinan 

dalam Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia: Suatu Tinjauan 

Sejarah, b) Sistem Hukum Perkawinan Persepktif Polarisasi 

Hubungan Agama dan Negara. Selain itu kerangka konseptual yang 

menjelaskan tentang alur berfikir dalam penelitian. 

3. Bab III : pada bab ini akan dideskripsikan dan dikaji secara mendalam 

tentang Dinamika Sistem Hukum dalam Menformulasikan  Keabsahan 

Perkawinan di Indonesia mulai masa sebelum kemerdekaan, pasca 

kemerdekaan dan era reformasi. 

4. Bab  IV : pada bab ini memuat pembahasan dan analisa mendalam 

tentang temuan yang diperoleh dari bab sebelumnya dengan kajian 

teori menggunakan paradigma hukum pada masa formulasi keabsahan 

perkawinan pada masa sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan 

era reformasi, 

5. Bab V : pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang 

berisi kesimpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi saran. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

21 
 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian relasi agama dan negara dan kajian teoritis telah banyak 

dilakukan, baik melalui makalah, skripsi, tesis, jurnal dan lain-lain khususnya 

setelah MK tahun 2012 mengabulkan yudicial review pasal 43 UU 

Perkawinan No. 1/1974 dan Putusan No. 68/PUU-XII/2014 tentang 

Perkawinan Beda Agama yang menegaskan bahwa tolak ukur keabsahan 

perkawinan di Indoensia ada berdasarkan agama sedangkan pencatatan 

perkawinan adalah hukum administrasi. Untuk menjaga orisinalitas dalam 

penelitian ini maka perlu dihadirkan penelitian-penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki kesamaan namun 

mempunyai titik fokus yang berbeda dengan penelitian ini adalah : 

1. Taufiqurrahman Syahuri. Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia; Pro-

kontra pembentukannya hingga Putusan MK. Karya berupa buku dari 

tesis. 

Buku ini berjudul Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia; Pro-

kontra pembentukannya hingga Putusan MK. Buku ini merupakan kajian 

yang dilakukan dan diangkat dari karya tesis penulisnya. Metode yang 

digunakan adalah penggabungan antara antara metode penelitian normatif 

dan empiris sehingga pendekatan yang digunakan juga gabungan antara 

pendekatan historis dan fenomenologis. Hasilnya, pembentukan UU 
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Perkawinan dari hukum Islam (fiqh) menjadi hukum positif melalui proses 

yang panjang dan tingginya polemik dan perdebatan antara kalangan 

nasionalis-Islam dan kalangan nasionalis-sekuler.  

Namun, penelitian dalam buku ini ada persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang polemik dan perdebatan antara kalangan nasionalis-Islam 

dan kalangan nasionalis-sekuler. Selain itu, adanya kesamaan pada 

keberhasilan kalangan Islam dalam legeslasi hukum perkawinan Islam di 

Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah kajian dan persepektif yang 

digunakan. Dalam buku ini tidak menggunakan perspektif relasi agama 

dan negara dan hubungan antara hukum perkawinan Islam dan hukum 

perkawinan negara yang dilihat. 

2. Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak 

dicatatkan; Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Karya 

berupa buku. 

Secara Undang-undang normatif, penelitian menghasilkan 

beberapa pertimbangan bahwa urusan pencatatan perkawinan hanya soal 

administrasi saja, dengan hadirnya beberapa argumen yang dibangun 

dalam bingkai Undang-undang dan kesejarahan. Dengan mengungkap 

perdebatan panjang antara perkawinan dicatat dan perkawinan tidak 

dicatat.  

Kajian dalam buku ini ada persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian penulis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 
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tentang kedudukan sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam dan 

hukum tertulis di Indonesia. Adapun perbedaanya dalam kajian buku ini 

ini tidak menyentuh relasi antara agama dan negara dalam hukum 

perkawinan, bahkan sebaliknya manjadikan keduanya berada pada posisi 

dikotomis dan menjakan agama vis a vis dengan negara.  

3. Bani Syarif Maula, Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di 

Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan 

Hukum Negara), Karya Tulis berupa Jurnal 

Karya tulis ini membahas tentang hubungan hukum Islam dan 

hukum negara. Pendekatan politik yang digunakan adalah hubungan antara 

agama dengan negara khusunya dalam positivisasi hukum perkawinan dan 

Peradilan Agama, dimana hukum Islam hanya sebatas hukum formal dan 

mengabaikan substansinya yang jauh dari nilai keadilan dan kemaslahatan. 

Karenanya positifisasi hukum Islam sangat kental kepentingan politis 

daripada nuansa yuridisnya. Jadi karya ilmiah ini memposisikan hukum 

perkawinan dan Peradilan agama teredusir oleh kepentingan politik. 

Kajian dalam buku ini ada persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian penulis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

tentang hukum Islam di Indonesia sebagai hasil dari keberhasilan politik 

hukum Islam dalam melegeslasi hukum Islam dan kesamaan dalam 

perspektif yang digunakan, yaitu ralasi agama dan negara. Namun, 

perbedaannya dalam kajian ini tidak mengkaji keabsahan perkawinan dan 

adanya bentuk-bentuk simbiotik hukum Islam dan hukum negara. 
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4. Nafi’ Mubarok, Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Karya 

Tulis berupa Jurnal. 

Karya tulis ini membahas tentang sejarah hukum Perkawinan Islam 

yang berlaku di Indonesia.Kesimpulan dari tulisan ini adalah, pertama, 

pada masa penjajahan terdapat dua periode sejarah hukum perkawinan 

Islam dengan berlatar pada dua teori, yaitu teori receptio in complexu dan 

teori receptie. Kedua, dalam masa awal kemerdekaan lahir dua dua 

undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 

tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-undang no. 32 

tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik 

Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang 

pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. 

Ketiga, dalam masa setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan terdapat dua masa, yaitu (1) masa kelahiran undang-

undang tersebut, dan (2) masa penerapan dari undang-undang tersebut 

dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.  

Kajian dalam kajian ini ada persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian penulis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

sejarah hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia, sejak zaman 

penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, masa Orde Lama dan Orde Baru. 

Adapaun perbedaaanya adalah kajian dan persepektif yang digunakan. 

Dalam kajian ini tidak menggunakan perspektif relasi agama dan negara 
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dan hubungan antara hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan 

negara yang dilihat  

B. KAJIAN TEORI 

1. Hukum Formal pada Negara Hukum  

Hukum formal disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan 

norma dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan 

mengikat secara umum atau khusus yang dibuat dan ditegakkan oleh atau 

melalui pemegang kekuasaan.
19

 Hukum formal adalah segala sesuatu yang 

menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga 

apabila aturan itu dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan 

nyata bagi pelanggarnya. 

Pemberlakukan hukum formal menurut teori juridische 

geldingstheorie berlaku jika peraturan hukum tersebut dibuat oleh badan 

yang berwenang.
20

 Dalam konteks ini Hans Kalsen melihat ”sollen” 

(juridich gebeuren) terpisah sama sekali dari ”sein” (maatscheppelijk 

zijri).
21

 Namun menurut teori sosiologische geldingstheorie, hukum formal 

harus dibuat oleh badan yang berwenang dan peraturan hukum tersebut 

harus ditaati secara nyata oleh rakyat, diterima oleh tempat peraturan 

                                                           
19

 I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia 

.(Bandung: PT. Alumni, 2008), 56 
20

C.S.T Kasil dan Cristine S.T. Kansil, Sejarah Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Suara Harapan 

Bangsa, 2014), 146. 
21

C.S.T Kasil dan Cristine S.T. Kansil, Sejarah Hukum .........., 147. 
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hukum tersebut berlaku.
22

 Teori sosiologische geldingstheorie ini lebih 

luas daripada hukum yang bersifat yuridis (juridische geldingstheorie). 

Berkaitan dengan adanya sanksi dalam penegakan hukum formal, 

maka pembentukan dan penegakan hukum harus dibuat dengan seadil-

adilnya, karena hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang tersebut, 

harus diterima, ditaati secara nyata oleh rakyat dan diterima oleh tempat 

peraturan hukum tersebut berlaku. Agar hukum formal tersebut tidak 

sewenang-wenang (doode letter/black letter law) sejak diundangkan, maka 

perlu dipenuhi beberapa syarat. Pertama, adanya keterbukaan, yaitu bahwa 

pembentukan hukum formal tersebut diumumkan dengan harapan akan ada 

tanggapan dari rakyat. Kedua, memberikan hak kepada rakyat untuk 

mengajukan usul-usul baik tertulis atau tidak tertulis kepada pihak yang 

berwenang dalam pembentukan hukum formal tersebut.
23

 

Dengan syarat-syarat tersebut, pembentukan hukum formal tidak 

dilepaskan dari aspek sosial. Menurut Erlich sebagaimana dikutip Sudjono 

Dirdjosiswoyo, hukum tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama 

yang menyangkut aspek kehidupan privat, keluarga dan keagamaan.
24

 

Pendapat Ehrlich ini merupakan pendapat sebagai penengah dari 

pemikiran Von Savigny dan Jereme Bethem yang berbeda. Bagi Savigny, 

hukum hanya ditentukan dan hidup dalam masyarakat, ia dibuat. 

Sedangkan Benthem berpendapat bahwa hukum dibuat oleh badan yang 

berwenang dalam pembuatan uandang-undang serta dilahirkan pula dalam 

                                                           
22

C.S.T Kasil dan Cristine S.T. Kansil, Sejarah Hukum .........., 147. 
23

C.S.T Kasil dan Cristine S.T. Kansil, Sejarah Hukum .........., 121. 
24

 Sudjono Dirdjosiswoyo, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), xiii. 
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proses peradilan. Jadi secara sosiologis sengat lumrah apabila terjadi 

perbedaan antara kaidah atau norma hukum dengan perilaku masyarakat. 

Hal ini terjadi karena hukum merupakan konsepsi ideal. Adapun perilaku 

masyarakat secara realitas belum tentu seideal hukum. Jika diamati secara 

mendalam, akan terlihat bahwa ada hubungan anatar hukum dengan 

kehidupan sosial masyarakat yang ditengahi oleh negara sebagai pelaksana 

hukum (negara hukum). Oleh sebab itu, idealitas negara hukum yang 

demokratis, partisipasi rakyat adalah prinsip dasar terutama menyangkut 

hak dan kewajiban, kebebasan warga negara, perwakilan masyarakat dan 

lain sebagainya sehingga hukum yang dibuat dan ditegakkan benar-benar 

berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. 

Pembentukan dan penegakan hukum dalam negara hukum yang 

demokratis harus terbuka suatu ruang publik agar peraturan perundang-

undangan (wettelijke regels) dan kebijakan (beleidsregels) senantiasa 

dapat terus-menerus dikritisi, diperbaiki dan dimodifikasi.
25

 Hal ini untuk 

memenuhi keadilan hukum sebagai tujuan hukum yang utama. Karenanya, 

menurut Fuady bahwa walaupun negara hukum secara teori semua orang 

harus tunduk kepada hukum, namun hukumnya tidak adil, maka 

hakekatnya negera tersebut adalah negara tirani (otoriter).
26

 Untuk itu, 

dalam menjalankan kekuasaan negara hukum dalam ajaran trias politica, 

dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan perundang-undangan 

(legeslatif), kekuasaan melaksanakan pemerintahan (eksekutif) dan 

                                                           
25

Ibid. 133. 
26

Munir Fuady, Teori Negara .......... 179. 
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kekuasaan menjalankan kehakiman (judikatif) harus diterapkan dalam 

negara hukum. 

Hukum formal dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam 

pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, 

waktu dan tempat berlakunya, sifatnya, isi materinya dan cara 

mempertahankannya. Pertama, sumber hukum formal menjadi determain 

formil membentuk hukum (formele determinanten van de rechtsvorming) 

menentukan berlakunya hukum. Bentuk-bentuk sumber hukum formal 

adalah undang-undang, kebiasaan/adat, traktat, yurisprudensi, atau doktrin. 

Sedangkan sumber hukum materill terdiri dari hukum materiil membentuk 

hukum (materiele determinanten van de rechtsvorming) yang menentukan 

isi dari hukum. Sumber-sumber hukum materiil adalah Perasaan hukum 

seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan dan politik hukum 

daripada pemerintah.
27

 

Kedua, hukum formal menurut bentuknya dibagi menjadi dua, 

yaitu hukum tertulis, baik yang dikodifikasi atau yang tidak dikodifikasi. 

Ketiga, hukum formal menurut isi materinya, yaitu hukum private dan 

hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-

hubungan antara orang satu dengan orang lain dan menitikberatkan kepada 

kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang 

mengatur hubungan negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan 

                                                           
27

 B. S. Pramono, Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), 101. 
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antara negara dengan perorangan. Keempat, hukum formal menurut cara 

mempertahannya, yaitu formil dan meteriil.
 28

 

a. Sistem Hukum pada Negara Hukum: Tinjauan Relasi Agama dan 

Negara 

Era sekarang semua negara di dunia ini mengaku sebagai negara 

hukum, karena dalam ilmu ketatanegaraan konsep negara hukum masih 

dapat dimaknai luas, sangat elastis dan dinamis. Artinya, negara yang 

totaliter pun masih mengandung konsep negara hukum. Namun, negara 

hukum dengan penerapan demokrasi secara umum dapat dikatakan sebagai 

negara hukum yang terbaik untuk sekarang ini.  

Hanya saja, dalam sistem hukum pada negara-negara hukum yang 

demokratis ada perbedaan pemikiran baik dari sistem hukum menurut 

norma/kaidah dan materi hukum, atau sistem hukum menurut penegakan 

hukum. Kedua perbedaan pemikiran tersebut yaitu pertama, Dalam sistem 

pembentukan hukum, ada tiga pemikiran bagaimana hukum perkawinan 

itu dibentuk. Sebagaimana dikutip Sri Wahyuni, JND. Anderson membagi 

pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim menjadi tiga yaitu; 1) 

negara yang masih menganggap shari’ah sebagai hukum dasar dan masih 

dapat diterapkan seluruhnya, 2) negara yang membatalkan hukum shari’ah 

dan menggantikannya dengan hukum yang seluruhnya hukum Barat 

                                                           
28

C.S.T Kasil dan Cristine S.T. Kansil, Sejarah Hukum .........., 186. 
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(sekular) dan, 3) negara yang  menempuh jalan kompromi antara shari’ah 

dan hukum Barat.
29

 

Taheer Mahmoud dalam bukunya “Family Law Reform in The 

Muslim World”, juga menyatakan adanya tiga kelompok Negara-negara 

muslim terkait dengan penerapan hukum perkawinan, yaitu pertama 

negara-negara yang menerapkan hukum perkawinan yang diambil dari 

beberapa madhhab yang dianutnya dan tidak melakukan perubahan apapun 

dalam materi hukumnya. Kedua, Negara-negara yang telah melakukan 

perubahan secara menyeluruh hukum perkawinan dan menggantinya 

dengan hukum modern, tanpa mengindahkan agama. Ketiga, Negara-

negara yang menerapkan hukum perkawinan yang diambil dari hukum 

Islam tapi telah dilakukan modifikasi dan me-reform dengan berbagai 

proses legislasi modern.
30

 

Ketiga bentuk penarapan hukum Islam dala negara hukum tersebut, 

dipengaruhi oleh perbedaan pemikiran (paradigma) tentang hubungan 

agama dan negara. Para teoritisi Islam membagi tiga pemikiran tentang 

pola hubungan agama dan negara, yaitu: 

1) Integralistik 

Paradigma integralistik berangkat dari pemikiran  bahwa agama 

(Islam) merupakan agama yang universal yang ajarannya meliputi 

seluruh aspek kehidupan termasuk negara. Hal ini wajar karena ketika 

berbicara agama maka berbicara hukum agama, sehingga mustahil 

                                                           
29

 Sri Wahyuni, ” Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat Muslim Diaspora di Barat (Perspektif 

Hukum Perdata Internasional)”, dalam Jurnal Al-Madzahib,Vol. 2, No. 2 (Desember, 2014), 329. 
30

 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: Tripathi, 1972), 2-3 
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dapat menerapkan hukum agama tanpa adanya negara Islam. Dalam 

konteks ini diperlukan motivasi kekuasaan dan penerapan hukum Islam 

dapat ditegakkan dengan efektif.
31

 

Pembentukan dan penegakan hukum, dengan dokrtin Inna al-

Islām Dīn wa Daulah, meyakinkan bahwa sumber kehidupan 

kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip dan ajaran agama, 

maka suatu keniscayaan pemberlakuan dan penerapan hukum positifnya 

menggunakan hukum agama.
32

 Penerapan shari’ah sepenuhnya 

diberlakukan oleh negara, sebab pemegang kekuasaan nagara adalah 

pengamban amanat rakyat, juga sebagai pengemban kedaulatan Tuhan. 

Otoritas dalam menentukan kebenaran hukum dan keadilan ada 

ditangan pemegang kekuasaan (raja/khalifah). Karenanya, warga negara 

tidak dapat melawan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. 

Pemahaman ini akan menjebak kepada sebuah pilihan harus mengikuti 

hukum negara yang dibangun dalan konstruksi berfikir negara sebagai 

pemegang ototitas kebenaran. Ketika suatu hukum bertentangan dengan 

pandangan, norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, maka setiap 

warga dalam negara tersebut tidak dapat melakukan kritiknya terhadap 

hukum karena hukum tersebut merupakan hukum suci yang berasal dari 

Tuhan. 

                                                           
31

 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam 

(Yogyakarta: IRCiSod, 2017), 15-16. 
32

Marzuki Wahid dan Rumadi, “Fiqh Madzab Negara: Kritik atas Politik Hukum di Indonesia” 

(Yogyakarta:LkiS, 2001), 24-25. 
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Dalam sistem kenegaraan, integrasi agama dan negara seperti ini 

disebut sebagai negara agama, baik dengan wadah khilāfah atau 

Imāmah. Kedua bentuk nagara agama tersebut disamping pengamban 

amanat rakyat, juga sebagai pengemban kedaulatan Tuhan yang 

dilimpahkan kepadanya.
33

 Mengenai konsep khilāfah dan Imāmah, 

menarik untuk dicermati, pendapat Mustafa Rifai dan M. Quraish 

Shihab sebagaimana dikutip oleh Aidil Aulya dalam penelitiannya, 

bahwa khilāfah terkait dengan manajemen dan pemerintahan sedangkan 

Imāmah terkait dengan pemahaman dan pengetahuan, karenaya konsep 

Imāmah dalam Syi’ah, imam berfungsi sebagai pengarah haluan negara 

walaupun tidak mutlak memegang kekuasaan eksekutif.
34

 

Dari aspek pemikiran, Kamsi, membagi kelompok paradigma 

ini menjadi dua aliran, yaitu aliran tradisionalisme dan aliran 

fundamentalisme. Aliran tradisionalis, adalah kalangan tradisionalis 

yang tetap ingin mempertahankan tradisi pemerintahan ala Rasulullah 

SAW dan kekhalifaan keempat khulafa ar rāshidīn, sedangkan aliran 

fundamentalisme adalah kalangan fundamentalis, yang ingin melakukan 

reformasi sistem sosial, sistem pemerintahan, dan ketatanegaraan yang 

mengacu pada konsep Islam secara total serta menolak konsep 

lainnya.
35
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 Muhamad Mustaqim dan Muhamad Miftah, ”Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) dalam 

menghadapi Fundamentalisme Islam”, dalam Jurnal Addin, 1, 9 (Pebruari, 2015), 96. 
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 Aidil Aulya, ”Pengaruh Demokrasi terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, (Tesis, 

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 35. 
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dan Hak Azazi Manusia, 2 (Januari, 2012), 45. 
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2) Sekularistik 

Istilah sekularisme hukum berangkat dari pemikiran pemikiran 

dalam politik yang ingin memisahkan antara agama dan negara. 

Sekularisme sebagai sistem etik yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

duniawi (moral alami) dan terlepas dari Agama atau prinsip adikodrati 

(supernatural).
36

 Sekularisme Barat muncul sebagai akibat dari proses 

modernisasi.
37

 Pemisahan itu terjadi karena doktrin Gereja (Bibel) 

banyak bertentangan dengan ilmu pengetauhan dan para ilmuwan 

dipaksa tunduk dan patuh kepada doktrin Gereja.
38

 

Sekularisasi hukum dalam pandangan Islam bukan berarti 

negara ingin bebas dan sama sekali tidak memperdulikan agama, tetapi 

maksud pemisahan agama dan negara adalah ketentuan-ketentuan 

keagamaan atau hukum agama tidak diatur melalui proses legeslasi 

negara. Artinya, dalam dalam konteks hukum, menurut paradigma ini 

                                                           
36

 Pardoyo, Sekularisasi .......... 64.  
37

 August Comte memberikan pandangan bahwa agama pernah dipandang penting, namun sudah 

jadi usang karena perkembangan modernisasi. Menurutnya kesucian agama sudah digantikan 
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karena agama hanya membelokkan rakyat dan akan memperpanjang eksploitasi rakyat. (Lihat: 

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, Eighth Edition, terj. Aminuddin Ram dan Tita 

Sobari, Sosiologi (Jakarta: Erlangga, 1991), 308). 
38

 Sesuai dengan teori kedaulatan Tuhan yang berkembang pada abad ke V sampai abad ke XI 

bahwa Paus merupakan wakil Tuhan di dunia ini dalam suatu negara. Kekuasaan Gereja tidak 

hanya bersifa keagamaan, tetapi juga mengatur urusan dunia. Akhirnya muncul dua peraturan 

antara negara dan Gereja yang seringkali bertentangan dan menimbulkan persoalan dengan 

perebutan legetimasi kekusaan. Dengan membandingkan kekuasaan antara negara (raja) dan 

Gereja (Paus), maka Paus memegang kekuasaan tertinggi karena Paus adalah wakil Tuhan. 

Beberapa ilmuwan yang mengalami penyiksaan dan pembunuhan akibat berbeda dengan doktrin 

Gereja diantaranya Giordano Bruno (1548-1600), Gelileo Galilei (1546-1642), dan Nicolas 

Copernicus (1473-1543). Gelileo Galilei dibakar karena menyatakan bahwa bumi itu bulat, dan 

ketika itu greja mengatakan bahwa bumi itu datar. Akhirnya tesis Gelileo Galilei diikuti oleh oleh 

para ilmuan lainya dan greja mengakui kesalahnnya. (Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta:Liberty, 

2001), 152-153. 
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agama adalah urusan pribadi setiap penganutnya, tidak ada sangkut-

pautnya dengan negara. Jika ada ketentuan keagamaan atau hukum 

agama menuntut keterlibatan publik -dalam internal pemeluk agama- 

maka tidak perlu menggunakan kekuasaan negara dalam 

pemberlakuannya, hanya saja cukup diatur sendiri oleh pemeluk agama 

tersebut.
39

 

Menurut Abdullah Ahmed An Na’im, Umat Islam bisa 

menjalankan syariah Islam jika negara berdifat netral terhadap semua 

doktrin keagamaan dan tidak berusaha menerapkan prinsip-prinsip 

syariah dalam kebijakan atau perundang-undangan negara. Karenaya 

masyarakat tidak dapat benar-benar menjalankan agama sesuai dengan 

keyakinan dan pemahahamanya jika negara memaksakan pemahaman 

negara kepada masyarakat.
40

 Pemisahan agama dan negara di dunia 

Islam pernah dipraktekkan di Turki ketika pemerintahan Kemal 

Attaruk. Menurut para elit Turki, agama harus dibiarkan tetap berada 

pada posisi penganutnya tanpa ada keterlibatan kekuasaan negara, 

sebab keterlibatan agama (Islam) dalam proses politik-politik negara 

akan menghadapkan agama pada posisi yang sangat rentan terhadap 

penagatasnamaan agama untuk kepentingan yang sifatnya duniawi 

(politisasi agama). Karenanya, untuk menjaga orisinalitas agama 

(Islam) dan kepentingannya, maka  pemisahan agama (Islam) 

                                                           
39

 Marzuki Wahid dan Rumadi, “Fiqh Madzab, 31. 
40

 Abdullah Ahmed An Na’im, Islam and The Secular State: Negotiating the Future of Shari’a, 

(London: Harvard University Press, 2008), 17. 
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dimaksudkan agar membebaskan agama dari penyalahgunaannya secara 

institusional oleh negara.
41

 

3) Simbiotik 

Dari dua kutub paradigma sekularistik dan integralistik tersebut, 

muncul pemikiran yang mensinergiskan agama dan negara mempunyai 

keterkaitan fungsional dan berada pada posisi timbal-balik (simbiotik) 

dan mempunyai keterkaitan.
42

 Menurut Din Syamsudin dalam Moh 

Dahlan, dalam paradigma ini agama dan negara tidak bisa dipisahkan 

karena sudah menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Keduanya 

bertemu untuk pemenuhan kepentingan masing-masing, agama 

memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselarasi 

pengembangannya, demikian juga negara memerlukan agama untuk 

membangun negara yang adil sesuai dengan spirit ketuhanan.
43

 

Kalangan pemikir yang lebih cenderung dan memilih paradigma 

ini adalah kalangan Islam modernis, dimana kalangan ini memandang 

bahwa agama (Islam) mengatur masalah keduniaan, termasuk 

pemerintahan dan negara, yang hanya pada tataran nilai dan dasar-

dasarnya saja dan secara teknis umat mengambil sistem lain diluar 

agama yang dirasa bernilai dan bermanfaat.
44

 Kalangan Islam modernis 
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 Marzuki Wahid dan Rumadi, “Fiqh Madzab...., 27. 
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14 (Juni 2014), 11. 
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 Kamsi, ”Paradigma Politik Islam tentang, Relasi Agama dan Negara”, In Right, Jurnal Agama 

dan Hak Azazi Manusia, 2 (Januari, 2012), 50. 
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dalam kelompok ini dengan tokohnya diantaranya adalah Muhammad 

Abduh, Muhammad Husain Haikal dan Muhammad As’ad.
45

 

Dalam konteks ke-Indonesian, pembentukan sistem hukum 

perkawinan di Indoensia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan 

budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman 

hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial, diperlukan 

kebijakan dengan memperhatikan karakter ke Indonesiaan. Menurut 

Ismail Saleh, untuk membangun wawasan pembangunan hukum 

nasional harus berlandaskan pada Tri Tunggal yang tidak dapat 

dipisahkan, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan  

wawasan Bhineka Tunggal Ika.
46

 Maksud ketiga wawasan tersebut 

menurut Hamdan Zoelva, bahwa sistem hukum nasional harus 

berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia 

serta mencerminkan cita-cita hukum, tujuan, dan fungsi hukum, ciri dan 

tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam hal ini, 

hukum nasional Indonesia yang akan datang haruslah sesuai dengan 

perkembangan serta kebutuhan zaman, yang dapat menyerap nilai-nilai 

hukum modern, namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa.
47

 

Hamdan Zoelva menambahkan, selain ketiga wawasan tersebut, 

pembangunan hukum nasional harus dilakukan unifikasi dengan 
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2019 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

37 
 

maksud seluruh golongan masyarakat akan diatur dengan satu sistem 

hukum nasional. Karenanya, hukum nasional yang akan diwujudkan 

tersebut harus memperhatikan pluralitas masyarakat dan kebutuhan 

hukum masyarakat. Dengan demikian, unifikasi hukum harus 

menampung aspirasi, nilai-nilai, dan kebutuhan masyarakat, yang 

dengan sendirinya harus sesuai dengan aspirasi dan kehidupan 

berbangsa dan bernengara. Dengan demikian, sangat dimungkinkan 

asas dan kaidah atau norma hukum Islam, hukum Adat, dan hukum 

Barat serta hukum lainnya diintergrasikan menjadi hukum nasional.
48

 

Hanya saja, Dari aspek kedekatan hubungan agama dan negara, 

Marzuki Wahid dan Rumadi, membagi keterhubungan agama dan 

negara yang bersifat simbiotik ini dengan tiga bentuk. Pertama, dalam 

negara, aspek agama yang masuk sedikit, sehingga dengan kualitas ini 

negara lebih cendrung dikategorikan negara sekuler. Meminjam istilah 

Rahmat Panca Putra, bentuk simbiotik yang pertama ini adalah bersifat 

substansi (simbiotik-substantif). Sebuah istilah untuk menggambarkan 

proses perubahan keinginan untuk memperjuangkan formalisme agama 

dalam struktur negara, atau menjadikan agama sebagai dasar negara 

(formalistik-legalistik) menuju pemaknaan-pemaknaan substansial atas 

nilai-nilai agama kaitannya prinsip-prinsip rahmatan li al-’alamīn 

(substansialistik). misalnya nilai keadilan (al-'adl), kesamaan (al-

musāwah) dan musyawarah (syura) untuk dikembangkan dalam tata 
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kehidupan kenegaraan. Apa yang ingin diwujudkan bukanlah idealisme 

tentang berdirinya negara agama, atau tegaknya ideologi agama, tetapi 

masyarakat yang adil dan makmur.
49

 

Kedua, aspek agama yang masuk ke negara seimbang, sehingga 

hampir 50% konstitusi negara atau undang-udang negara diisi oleh 

ketentuan agama. Dalam posisinya yang seimbang, menjadikan agama 

dan negara ada yang bersifat saling menguntungkan (simbiotik-

mutualistik). Dalam posisi ini, agama butuh negara agar agama dapat 

berkembang, demikian juga negara butuh agama agar negara dapat 

berkembang dalam bimbingan etika moral dan spritual warga negara.
50

 

Menurut Hamdan Zoelva, hubungan agama dan negara saling mengisi 

bahkan ada kecendrungan memiliki kesamaan untuk mengurangi 

konflik, namun seringkali juga ada ketegangan antara keduanya. 

Karenanya, hubungan agama dan negara satu sisi bersifat akomodatif 

tapi disisi yang lain bersifat antagonistik.
51

 

Ketiga, pengaruh agama yang masuk ke negara melebihi 

separuh, sehingga sekitar 75% konstitusi negara diisi oleh hukum 

ketentuan agama, karenanya, dengan tingkat kualitas yang tinggi, 

negara sangat mendekati negara agama.
52

 dalam posisi ini hukum 

agama (Islam) menempati posisi strategis untuk melegitimasi hukum 
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negara (formalistik-legalistik) atau sebaliknya hukum negara dapat 

diambil dari hukum agama.
53

 Motivasi kekuasaan dalam penegakan 

hukum agama melalui legitimasi negara sangat dibutuhkan sebagai 

pendorong bagi warga negara yang tidak memiliki kesadaran untuk 

melaksanakan hukum.
54

 

Kedua, sistem hukum menurut penegakan hukum pada negara-

negara demokratis ada perbedaan paradigma hukum, yaitu Common law dan 

sistem civil law adalah sistem hukum yag berlaku dalam negara hukum. 

Meskipun sama-sama mempuyai pengertian yang sama atara sistem 

common law dan sistem civil law atau negara hukum rechtsstaat/rule of law 

dan government under law, tetapi dalam praktek penegakannya ada 

perbedaan. 

Sistem hukum civil law berkembang di bawah bayang-bayang 

paradigma hukum positvistik (legal positivism) Istilah positivisme hukum 

(legal positivism) pertama kali dikemukakan oleh Saint Simon (1760-1825) 

berkebangsaan Pranscis sebagai metode dan sekaligis sebagai 

perkembangan dalam arah filsafat. Paradigma ini pada dasarnya berasal dari 

filsafat positvisme yang dikembangkan August Comte (1789-1857) sebagi 

ekpresi pada kultur Eropa yang warnai dari ilmu-ilmu eksakta yang 

berkembang hingga di bidang hukum.
55

 positivisme hukum tidak peduli 
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dengan keadilan, karena masalah keadilan bukan urusan hukum positif. 

Aliran positivisme hukum menekankan pada kepastian hukum.
56

 Disamping 

itu, sistem parameter tercapainya tujuan hukum civil law adalah diukur oleh 

sejauhmana penegakan hukum sesuai dengan ketentuan formal dalam suatu 

peraturan perundang-undangan.
57

 Negara hukum dengan sistem civil law 

dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang dikembangkan Immanuel 

Kant selain Julius Stahl, Paul Laband, Fichte, dan lain-lain yang kemudian 

dikenal dengan istilah Jerman ”rechtsstaat” atau dalam bahasa Belanda 

”rechtstaat”.
58

 

Sedangkan sistem hukum common law, parameter tercapainya tujuan 

hukum bukan berdasarkan ketentuan formal peraturan perudang-undangan 

tatapi sejauhmana memenuhi rasa keadilan. Menurut Mahfud MD, 

penegakan hukum dalam sistem hukum common law, hakim dalam 

memutus suatu perkara diperbolehkan keluar dari ketentuan formal 

peraturan perudang-undangan apabila dirasakan ketentuan formal peraturan 

perudang-undangan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam suatu 

perkara yang sedang ajukan oleh pihak-pihak pencari keadilan. Jadi 

objektifitas keadilan tidak dapat diukur dari penerapan suatu ketentuan 

formal peraturan perudang-undangan, namu parameter keadilan dapat 

dilihat dari public common sense (keadilan yang dirasakan oleh orang 
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 Mochtar Mas’oed, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta: UII Press, 1997) 
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 Menurut Gustave Rahbech, sebagaiman dikutip oleh Mahfud MD menyebutkan bahwa tujuan 

hukum adalah adanya kepatian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. www.viva.com 

diakses pada tanggal 22 Nopember 2018. 
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 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (Bandung: Refika Aditama, 2011), 2. 
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banyak).
59

 Rasa pencapaian keadilan inilah dalam banyak bermunculan 

teori-teori hukum pasca positivisme (post positivistik) yaitu, paradigma 

hukum konstruktivistik. 

Paradigma post positivistik kemudian melahirkan teori-teori hukum 

yang bersifat empiris sebagai reaksi atas kelemahan dan kekurangan 

paradigma sebelumya (positivistik). Munculnya Roscoe Pound dengan 

konsep sociological jurisprudence, Roberto Unger dengan teori critical 

legal studies, Karl Llewellyn dan Jerome Frank dengan realistic 

jurisprudence atau Satjipto Raharjo dengan teori hukum progresif, 

merupakan reaksi atas paradigma hukum positivistik yang bekerja seperti 

mekanik dan mengabaikan aspek sosiologis.
60

 Negara hukum dengan sistem 

common law dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, yaitu Amerika Serikat 

dan Inggris yang menganut sistem common law. Konsep negara hukum di 

negara-negara Anglo Saxon dikembangkan oleh Montesque dengan bukunya 

L’Epsprit des Lois, Jean Jacques Rousseau dengan bukunya Du Contract 

Social dan Albert Venn Dicey (1885).
61

 

C. KERANGKA KONSEPTUAL 

Formulasi keabsahan perkawinan sepanjang sejarah di Indonesia selalu 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh norma, kaidah 

dan materi hukum yang menentukan keabsahan perkawinan. Dalam negara 
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 Mahfud MD menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah adanya kepatian hukum, keadilan 

hukum dan kemanfaatan hukum. www.viva.com diakses pada tanggal 22 Nopember 2018. 
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 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (Bandung: Refika Aditama, 2011), 2. 
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hukum, perubahan hukum terus terjadi seiring perubahan zaman dan 

perubahan sistem sosial dan politik. Pemahaman teologis bahwa formulasi 

keabsahan perkawinan adalah suatu yang sangat sakral menjadi kurang tepat 

jika dilihat dari perspektif sosiologis bahwa formulasi keabsahan perkawinan 

bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Jika keabsahan perkawinan ditentukan 

oleh sistem hukum yang telah menjadi hukum positif, maka pembentukan dan 

penegakannya dipengaruhi oleh sistem sosial dan politik. Jadi asumsi atau 

tesis dalam penelitian ini bahwa sistem sosial dan sistem politik 

mempengaruhi sistem hukum. 

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia selalu diwarnai oleh 

polemik norma agama sebagai unsur dalam hukum perkawinan. Hal ini 

membuktikan ada pengaruh pemikiran tentang sejauhmana relasi hukum 

agama dengan hukum negara (positif) dalam memformulasikan keabsahan 

perkawinan. Pola hubungan agama dan negara dengan tiga paradigmanya 

yaitu integralistik, sekularistik dan simbiotik menjadi cara pandang dalam 

memposisikan hukum agama dalam peraturan perundang-undangan 

perkawinan dalam suatu negara.  

Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

KEABSAHAN PERKAWINAN 

RELASI AGAMA DAN NEGARA 

SISTEM HUKUM 

Historis 

Sosial Politik 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

43 
 

BAB III 

DINAMIKA SISTEM HUKUM DALAM MENFORMULASIKAN 

KEABSAHAN PERKAWINAN DI INDONESIA 

 

A. MASA SEBELUM KEMERDEKAAN  

Pluralitas hukum yang menentukan keabsahan perkawinan pada masa 

penjajahan menggambarkan variasi hukum perkawinan yang berlaku. Hal ini 

menandakan keabsahan perkawinan pada masa ini, ditentukan oleh peraturan 

perudang-undangan yang bermacam-macam (plural). Ada lima peraturan 

perudang-undangan yang mengatur perkawinan, yaitu: 

1. Bagi orang-orang Indonesia asli (pribumi) yang beragama Islam, hukum 

perkawinanya berlaku hukum agama yang diresipiir dalam hukum adat. 

2. orang-rang Indonesia asli (pribumi) yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (HOCI) (S. 1933 Nomor 74). 

3. Bagi orang-rang Indonesia asli (pribumi), baik yang beragama Islam 

atau Kristen dapat menggunakan hukum perkawinan adat, sesuai dengan 

adat yang berlaku di daerah masing-masing. 

4. Bagi orang-orang Eropa, China dan Timur Asing serta keturunannya 

berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Burgerlijk 

Wetbook (BW). Burgerlijk Wetbook (BW) adalah bahasa asing 

(Belanda) dengan terjemahanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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5. Bagi orang-orang yang berlainan agama, atau berlainan negara (asalnya) 

berlaku hukum perkawinan hukum perkawinan campuran (Regeling op 

de Gemengde Huwelijken).
62

 

Berikut ini akan diuraikan keabsahan perkawinan dalam sistem 

hukum perkawinan tersebut, yaitu: 

1. Hukum Perkawinan Adat 

Sebelum diuraikan mengenai keabsahan perkawinan menurut 

hukum adat terlebi dahulu perlu diuraikan kerakteristik hukum 

perkawinan adat, yaitu:  

1. Relegius-magic.  

2. Kelompok atau kemasyarakatan.  

3. Demokrasi.  

4. Kontan.  

5. Konkrit
63 

Sedangkan definisi perkawinan hukum adat menurut Hilman 

Hadikusuma adalah: 

“ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri 

dalam membentuk keluarga yang sah untuk saling memenuhi hak 

dan kewajiban dan untuk mendapatkan keturunan yang akan 

menjadi penerus silsilah orang tua atau kerabatnya”
64

 

Dari defenisi diatas, perkawinan menurut hukum Adat dipandang 

sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan 
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 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum perkawinan ...., 63-79. 
63

 Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. (Bandung: FISIP 

Universitas Padjadjaran, 2008), 10-13 
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 70. 
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masyarakat, dikarenakan perkawinan tidak hanya menyangkut kedua 

pengantin tersebut dan keluarganya saja, namun juga menyangkut orang 

lain, masyarakat, bahkan menyangkut leluhur dari kedua belah pihak 

yang sudah meninggal.
65

 Karenanya, Hubungan yang terjadi dalam 

perkawinan adat ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang 

berlaku di dalam masyarakat tersebut.
66

 Perkawinan dalam tataran ideal 

adalah suatu perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat, 

berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari 

ketentuan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
67

 

Karenanya, semua pelaksanaan perkawinan merupakan upacara 

peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari 

berdua pengantin yang asalnya hidup terpisah. Setelah melaksanakan 

perkawinan kemudian hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama 

sebagai suami isteri.
68

 Setelah menjadi pasangan suami isteri, jalinan 

hubungan terjadi bukan \berdasarkan perjanjian atau kontrak, namun 

merupakan suatu paguyuban, yang menjadi pokok untuk hidup sebagai 

suami-isteri beserta anak-anaknya. Jalinan hubungan dengan paguyuban 

ini disebut dengan somah, artinya jalinan hubungan suami-isteri dengan 
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 Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-Asa ...., 22. 
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 Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), 154. 
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 Purwadi, Upacara Tradisional Jawa ...., 155. 
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 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 

1984), 123. 
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tingkat kedekatan yang sangat dekat, sehingga menjadi tunggal.
69

 Bukti 

ketunggalan tersebut adalah:  

1. Mengganti nama dan merubah menjadi satu nama. Biasanya 

menggunakan nama suami;  

2. Adalah belahan jiwa bagi keduanya;  

3. Adanya pembagian harta gono-gini.
70

 

Sedangkan asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah: 

1. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta 

dapat membina dan membangun hubungan kekerabatan yang rukun 

dan damai. 

2. Keabsahan Perkawinan juga harus mendapat pengakuan dari para 

anggota kerabat disamping harus sah menurut hukum agama dan 

kepercayaan. 

3. keharusan mendapat ijin dari orang tua/keluarga dan kerabat jika 

perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang belum cukup umur. 

4. Perkawinan dapat dilakukan dengan poligami dimana kedudukannya 

masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat. 

5. Perceraian antara suami-isteri dapat berakibat pecahnya hubungan 

kekerabatan antara kedua belah pihak.
71

 

Dalam hukum adat (terutama adat Jawa-Sumatera-Madura), 

rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum 
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Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, 

wali nikah, adanya saksi dan ijab-kabul. Sedangkan yang dimaksud 

dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah ketentuan yang 

diberlakukan demi melangsungkan perkawinan, yaitu, Mas kawin, 

pembalasan jasa berupa tenaga kerja dan pertukaran
72

 Dengan uraian 

tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem perkawinan 

Hukum Adat tidak diatur tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan 

bukti perkawinannya, yaitu pertama, adanya pelaksanaan upacara adat. 

Kedua, terlaksananya syarat rukun perkawinan, dan terpenuhinya syarat 

perkawinan. 

2. Hukum Perkawinan Warga Asing 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek 

adalah hukum pekawinan yang mengatur perkawinan bagi penduduk 

pribumi setelah Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje memunculkan 

teori receptie. Akibat teori ini adalah dirubahnya Regeerings Reglement 

Stbl. 1855 No. 2 menjadi Indische Staats Regeling tahun 1925 (Stbl. 

1925 No. 416). Burgelijk Wetboek adalah Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yang berlaku di Hindia Belanda mulai 1 Januari 1848, sejak 

Staatsblad diundangkan pada tahun 1847, untuk golongan Eropa.
73

 

Menurut Burgelijk Wetboek (BW), syarat-syarat yang menjadi 

sahnya perkawinan adalah: 
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a) Kedua calon suami berumur 18 tahun dan calon isteri harus berumur 

15 tahun. Jika kedua calon suami-isteri tidak mencapai umur 

tersebut, maka harus mendapat izin dari orang tuanya atau walinya 

b) Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak 

c) Untuk perempuan yang telah pernah kawin harus telah melalui masa 

(iddah) selama 300 hari setelah perceraian 

d) Tidak ada larangan menurut undang-undang bagi kedua calon suami 

dan calon isteri 

e) Asas perkawinan bersifat mutlak monogami, sehingga jika ada 

perkawinan dengan poligami maka perkawinan tersebut tidak 

dibenarkan. 

Selain ketentuan materiil tersebut, dalam Burgelijk Wetboek 

(BW)  juga menentukan adanya syarat formil yang harus dipenuhi 

sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu: 

1. Pemberitahuan kehendak perkawinan (aangifte). Ketentuan ini diatur 

Pasal 50: 

“Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus 

memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di 

tempat tinggal salah satu pihak.” 

2. Diumumkan (afkondiging) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 

Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW): 

“Sebelum pelaksanaan perkawinan itu, Pegawai Catatan Sipil 

harus mengumumkan hal itu dan menempel surat 

pengumuman pada pintu utama gedung tempat penyimpanan 

daftar-daftar Catatan Sipil itu. Surat itu harus tetap tertempel 

selama sepuluh hari.”  
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Berkaitan  dengan syarat formil tersebut dalam Burgelijk Wetboek 

(BW) ditentukan juga mengenai alat bukti dalam perkawinan, yaitu: 

1. Pada Pasal 100 Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW): 

“Suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan, 

sebagaimana ketentuan bahwa adanya suatu perkawinan tidak 

dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta 

pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-

daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam 

pasal-pasal berikut” 

2. Apabila daftar-daftar pencatatnan perkawinan atau Pencatatan Sipil 

tersebut hilang, tidak ada tidak ditemukan, maka harus ditetapkan 

oleh hakim, sebagaimana  Pasal 101 yaitu: 

“Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau 

telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di 

dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti 

tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan 

kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri” 

Ketentuan yang menjadi syarat materiil dan syarat formil dalam 

Burgelijk Wetboek (BW) tersebut karena terkait dengan asas-asas hukum 

perkawinan yaitu: 

a. Perkawinan adalah hubungan keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 

26 Burgelijk Wetboek (BW). 

b. Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh melakukan 

perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang 

perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja (asas monogami) 

sebagaimana Pasal 27. 

c. Perkawinan harus dilakukan dengan sukarela dan tanpa ada unsur 

paksaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 3. 
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3. Hukum Perkawinan Kristen 

Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (HOCI) (S. 1933 

Nomor 74) adalah hukum perkawinan yang berlaku bagi orang-rang 

Indonesia asli (pribumi) yang beragama Kristen. Secara umum 

ketentuan yang menjadi sahnya perkwinan menurut peraturan ini sama 

dengan ketentuan yang mengatur sahnya perkawinan menurut Burgelijk 

Wetboek (BW) tersebut, yaitu: 

a) Kedua calon suami berumur 18 tahun dan calon isteri harus berumur 

15 tahun. Jika kedua calon suami-isteri tidak mencapai umur 

tersebut, maka harus mendapat izin dari orang tuanya atau walinya. 

b) Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak 

c) Untuk perempuan yang telah pernah kawin harus telah melalui masa 

(iddah) selama 300 hari setelah perceraian 

d) Tidak ada larangan menurut undang-undang bagi kedua calon suami 

dan calon isteri 

e) Asas perkawinan bersifat mutlak monogami, sehingga jika ada 

perkawinan dengan poligami maka perkawinan tersebut tidak 

dibenarkan. 

Sedangkan syarat formil yang ditentukan dalam 

Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (HOCI) (S. 1933 Nomor 74) 

ini adalah adanya pencatatan perkawinan dengan ketentuan, yaitu;  
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1. Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan, harus melaporkan 

terlebih dahulu kepada pegawai catatan sipil atau pemuka agama 

sesuai tempat tinggal salah satu calon suami atau calon isteri. 

2. Sesuai denan ordonansi ini, yang dimaksud dengan tokoh agama itu 

ialah seseorang yang berdasarkan pasal 6 Peraturan catatan sipil 

untuk orang-orang Indonesia-Kristen ditunjuk sebagai pemuka 

agama. 

3. Laporan itu dilakukan secara pribadi, ataupun dengan tertulis 

4. Hukum Perkawinan Campuran 

Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) adalah hukum 

yang mengatur perkawinan campuran. Hukum ini diadakah untuk 

mengatur keabsahan perkawinan bagi orang-orang yang akan 

melaksanakan perkawinan campuran. Campuran yang dimaksudkan 

menurut hukum ini adalah: 

a) Perkawinan bagi para pihak-pihaknya berbeda golongan 

b) Perkawinan bagi para pihak-pihaknya berbeda kewarganegaraan 

c) Perkawinan bagi para pihak-pihaknya berbeda regional 

d) Perkawinan bagi para pihak-pihaknya berbeda hukum adat 

e) Perkawinan bagi para pihak-pihaknya berbeda agama 74 

Adapaun ketentuan kaebsahan perkawinan menurut Regeling op 

de Gemengde Huwelijken (GHR) adalah mengikuti ketentuan hukum 
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pihak suami. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 jo. GHR 

disebutkan: 

”Menurut Reglemen tersebut subuah perkawinan campuran 

adalah sah apabila hal ini dilangsungkan menurut hukum 

golongan suami” 

 

5. Hukum Perkawinan Islam 

Pada masa penjajan Belanda, praktik hukum perkawinan bagi non 

muslim tidak memiliki permasalahan-permasalahan yang sulit dalam 

perkawinan. Mereka menjalankan perkawinan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang diinginkan. Namun, berbeda dengan umat Islam yang 

seringkali mucul kasus-kasus perkawinan dikalangan mereka sebab 

hukum yang mengatur keabsahan perkawinan bagi umat Islam diatur 

berdasarkan hukum agama.
75

 Persoalan perkawinan bagi umat Islam 

muncul dari dua faktor, pertama faktor perbedaan keyakinan dalam 

agama, dimana hukum perkawinan yang dipedomi umat Islam tersebar 

dalam dalam beberapa kitab fiqh. Hal ini menandakan banyaknya 

pendapat hukum para jurist Islam (iktilaf al’ ulama’).
76

 Kedua, urusan 

agama adalah masalah privat dan keyakinan pribadi, sedangkan 

perkawinan adalah masalah privat sekaligus masalah publik atau 
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 Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan rukun perkawinan yang 

ditetapkan kalangan hanāfīyah bahwa wali nikah tidak termasuk sebagai rukun, namun termasuk 

sebagai syarat perkawinan. Sedangkan mas kawin (mahar) kalangan hanāfīyah termasuk bagian 

dari rukun perkawinan. (lihat: Abdurahman Al Jaziri, Al Fiqh ′ala ...., 17). Sedangkan kalangan 

malikīyah, tidak menjadikan saksi sebagai rukun nikah melainkan mas kawin (mahar) sabagai 

salah satu rukun nikah. Meskipun saksi tidak termasuk rukun perkawinan, namun bagi kalangan 

malikīyah salah satu syarat sahnya perkawinan yang telah dilakukan harus di diumumkan dan 

disosialisasikan.(lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz 3, (Kairo: Fath I′lam ′Arabi, tt), 37.) 
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berkenaan dengan pihak-pihak lain. Berkenaan dengan faktor yang 

kedua, Soepomo pernah menyampaikan dalam pidatonya, bahwa 

pengaturan hukum yang berhubungan erat dengan agama, seperti hukum 

perkawinan harus dilakukan secara hati-hati.
77

 

Meskipun penuh pelemik namun pada awal-awal penejajahan 

Belanda, formulasi keabsahan perkawian untuk pribumi yang beragama 

Islam adalah berdasarkan hukum perkawinan Islam. Pemberlakukan 

hukum perkawinan Islam tersebut merupakan wujud dari akomodasi 

pemerintah Hindia Belanda terhadap eksistensi hukum agama. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa hubungan agama dan negara terjalin sinergis 

(simbiotik). Walaupun, secara politik sikap akomodatif hukum 

perkawinan Islam tersebut, oleh pengamat sejarah adalah merupakan cara 

untuk mendapatkan simpati umat Islam agar keberadaan pemerintah 

Hindia Belanda di terima secara baik dan terbuka. 

Peraturan perundang-perundangan perkawinan pada masa ini 

adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan 

hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam. Pemberlakuan 

hukum Islam tersebut adalah pengaruh dari teori receptiu in cimplexu, 

sebagaimana dikembangkan oleh Van Den Berg. Dalam Peraturan 

Regeerings Reglement (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. 

Stbl.1885 No. 2 di Indonesia) telah menentukan bahwa bagi warga 
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pribumi yang beragama Islam hukum yang berlaku adalah hukum Islam. 

Isi Pasal 75 ayat (3) adalah:  

”Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang pribumi 

yang beragama Islam oleh hakim pribumi haruslah diperlakukan 

hukum Islam gonsdientig wetten dan kebiasaan mereka” 

 

 Sedangkan isi Pasal 75 ayat (4) disebutkan: 

”Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang pribumi 

atau mereka yang dipersamakan dengan orang pribumi, maka 

mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala 

masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau 

ketentuan lama mereka” 

Dalam Pasal 75 ayat 4 disebutkan bahwa Undang-undang agama, 

adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada 

pengadilan. Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang 

Indonesia atau mereka yang disamakan (kedudukannya) dengan orang 

Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau 

kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau 

ketentuan lama mereka. 

Namun setelah perkembangan terakhir muncul persoalan 

mengenai keabsahan perkawinan setelah pemerintah Hindia Belanda 

merubah Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2 menjadi Indische Staats 

Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416). Di dalam Indische Staats 

Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) disebutkan bahwa hukum 

Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua 

syarat, yaitu: (1) norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh 

hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); dan (2) kalaupun sudah 
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diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan pemerintah Hindia Belanda.
78

 

Berlakunya Indische Staats Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 

416) tersebut mengubah arah ketentuan keabsahan perkawinan. Jika pada 

Regeerings Reglement (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. 

Stbl.1885 No. 2 di Indonesia) keabsahan perkawinan ditentukan oleh 

hukum Islam karena hukum perkawinan bagi umat Islam diberlakukan 

hukum Islam, maka setelah adanya perubahan tersebut keabsahan 

perkawinan ditentukan oleh hukum adat atau ketentuan perundang-

undangan yang telah ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. 

Pada masa ini, meskipun ketentuan keabsahan perkawinan bagi 

umat Islam berdasarkan agama, namun hukum perkawinan tersebut 

harus berlaku setelah di resipir ke dalam hukum adat. Artinya, ketentuan 

keabsahan perkawinan bagi umat Islam berlaku apabila tidak 

bertentangan dengan hukum adat. Hal ini adalah ketentuan hukum 

perkawinan yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda setelah 

munculnya teori recepti sebagaimana dikembangkan oleh Christian 

Snouck Hurgronge. Teori recepti inilah yang disebut sebagai teori 

”iblis” oleh Hazairin karena berlakukan hukum Islam berada di bawah 
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hukum adat.
79

 Artinya, sekularisasi keabsahan perkawinan diawali 

dengan berlakunya teori recepti ini. 

Arah sekularisasi keabsahan perkawinan semakin tampak ketika 

pada Juni 1937 dikeluarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat 

(Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken) bagi warga 

pribumi, yang memberikan konsekuensi hukum bahwa: 

1. Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi lebih dari satu orang 

isteri (poligami).  

2. Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga 

sebab; pertama, meninggalnya salah satu pasangan, kedua perginya 

salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar 

tentangnya, dan ketiga, adanya putusan perceraian dari pengadilan.  

3. Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.
80

     

Terhadap Ordonansi tersebut, khususnya adanya ketentuan 

perkawinan yang harus tercatat mendapat dukungan dari organisasi-

organisasi kewanitaan, seperti Isteri Sedar, yang dukunaganya 

disampaikan dalam kongresnya pada bulan Juli di tahun dikeluarkannya 

rancangan ordonansi tersebut. Dukungan juga datang dari organisasi 

Poetri Boedi Sedjati dan Serikat Kaoem Ibu Soematra.
81

 

Namun, berbeda sikap yang dilakukan oleh umat Islam. Ketiga 

kententuan dalam Ordonasi tersebut memunculkan banyak protes dari 
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umat Islam, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

Adanya larangan poligami, putusnya perceraian oleh pengadilan dan 

perkawinan yang harus dicatatkan dianggap bertentangan ketentuan 

keabsahan perkawinan dalam hukum Islam. Sebab dalam hukum Islam, 

perkawinan sudah sah apabila memenuhi syarat dan rukunya. Adanya 

pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat keabsahan perkawinan. 

Meskipun, terhadap pencatatan perkawinan umat Islam mulai tumbuh 

kesadaran yang dinyatakan dalam Kongres Al-Islam I di Surabaya tahun 

1938.
82

 

Begitu juga, larangan poligami dalam ordonansi tersebut 

dianggap melanggar aturan dasar dalam agama Islam. Sebab, kebolehan 

poligami secara tegas dibolehkan dalam Al Qur’an sebagai sumber utama 

hukum Islam begitu juga dengan perceraian. Karenanya, sikap umat 

Islam terhadap ketentuan ordonansi tersebut  menolak tegas. Menurut 

kalangan Islam, ketentuan ordonansi telah menyalahi ajaran dasar-dasar 

Islam, sedangkan usaha perbaikan dalam hukum perkawinan umat Islam 

harus diserahkan kepada umat Islam sesuai dengan tugasnya.
83

 

Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada bula juni 

melaksanakan kongres tahunannya di Malang. Selanjutnya oleh Syarikat 

Islam, juga melakukan penolakan yang disampaikan dalam kongresnya 
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pada bulan Juli di Bandung. Berikut juga Kelompok Barisan Penyadar 

Syarikat Islam, menolak tegas terhadap ordonansi tersebut, Disamping 

itu, Muhammadiyah menyatakan sikap menolaknya pada bulan Oktober 

dalam kongres tahunanya. Selain itu umat Islam yang di luar struktur 

organisasi keagamaan Islam pun melakukan penolakan. Melihat 

penolakan keras dari masayarakat, maka pemerintah Hindia Belanda 

memutuskan untuk membatalkannya. Pembatalan tersebut disampaikan 

oleh Penasehat Urusan Pribumi Pengurus Besar (PPDP) yang terdapat 

dalam surat No. 247/Ca-3 pada tanggal 22 Februari 1938, bahwa 

pembicaraan Ordonansi perkawinan tercatat selesai dan tidak 

diberlakukan bagi umat Islam.
84

 

Pada masa pendudukan Jepang, ketentuan keabasahan 

perkawinan masih seperti masa penjajahan Kolonial Belanda. Pluralitas 

hukum perkawinan masih diterapkan di Indonsia. Hanya aja, untuk 

kalangan Islam di masa ini mendapatkan keuntungan lebih daripada masa 

penjajahan Kolonial Belanda. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan 

keabsahan perkawinan bagi umat Islam ditentukan oleh hukum agama 

Islam sendiri dan tidak berdasarkan pada Indische Staats Regeling tahun 

1925 (Stbl. 1925 No. 416). Hal ini disebabkan karena penjajah Jepang 

mengaliasikan diri dengan umat Islam dengan mewadahi organisasi-

organisasi Islam. Karenanya pemerintah Jepang memberikan peluang 

sebesar-besarnya dalam menjalankan Hukum Islam ke berbagai lapisan 
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masyarakat. Disamping itu, penjajah Jepang membuka membuka Kantor 

Urusan Agama. Meskipun Kantor Urusan Agama ini menyerupai Kantor 

Urusan Pribumi pada masa Penjajahan Belanda, tapi pelaksanaan Kantor 

Urusan Agama ini dipercayakan kepada kalangan muslim sendiri.
85

 

B. MASA PASCA KEMERDEKAAN 

1. Periode Orde Lama 

Dengan adanya pembatalan Ordonansi pemerintah Hindia 

Belanda terhadap pencatatan perkawinan sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, maka ketentuan keabsahan perkawinan bagi umat Islam 

adalah berdasarkan hukum agama Islam. Selain itu masih berlaku 

ketentuan keabsahan perkawinan Huwelijks Ordonnantie Christen-

Indonesiers (HOCI) untuk umat Kristen serta Regeling op de Gemengde 

Huwelijken yang diberlakukan untuk menentukan keabsahan perkawinan 

campuran. 

Selain keabsahan perkawinan bagi umat Islam adalah berdasarkan 

hukum agama Islam, juga ada perubahan mengenai dasar hukum 

pencatatan perkawinan. Pada masa awal kemerdekaan ini dengan 

terbitnya UU Pencatatan NTR 22/1946,
86

 maka ketentuan pencatatan 

perkawinan peninggalan pemerintah Belanda yaitu Huwelijksordonantie 

dan Voorstenlandseche Huwelijksordonantie tidak berlaku lagi. 
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 Dalam undang-undang tersebut, diatur dalam Pasal 1 ayat (1), 

UU Pencatatan NTR 22/1946, yaitu: 

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut 

nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh 

Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak 

dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya 

disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat 

Nikah” 

Ada dua hal pokok dalam undang-undang tersebut sebagaimana 

pasal 1 ayat (1) UU Pencatatan NTR 22/1946, yaitu; pertama dalam 

rangka penyatuan administrasi perkawinan harus dicatat. Kedua, 

pelaksanaan perkawinan harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

Kedua hal pokok tersebut, dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam 

hal administrasi berupa pencatatan perkawinan dan kepastian hukum 

keabsahan perkawinan dalam hal terpenuhinya syarat dan rukun 

perkawinan. Karenanya, suatu pelaksanaan perkawinan harus dilakukan 

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. 

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal UU Pencatatan 

NTR 22/1946 bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya mencatat 

perkawinan tetapi Pegawai Pencatat Nikah diharuskan menghadiri, 

memeriksa dan meneliti tentang syarat-syarat rukun perkawinan agar 

tidak dilanggar. Ditegaskan dalam pejelasan pasal 1 ayat (2) dan (3) UU 

Pencatatan NTR 22/1946 bahwa pelanggaran terhadap undang-undang 

tersebut tidak membatalkan keabsahan perkawinan yang telah 

dilaksanan. Sebab, sebagai penentu keabsahan perkawinan adalah 

perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Dipertegas oleh 
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Menteri Agama dengan mengeluarkan Insruksi No. 4 Tahun 1947 agar 

Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk agar dilaksanakan sesuai 

dengan ajaran syari’at (hukum) Islam. Selain itu, Pegawai Pencatat Nikah 

berfungsi sebagai wali hakim bagi pihak isteri yang tidak mempunyai 

wali agar tercapai keabsahan perkawinan. 

Pada awal kemerdekaan ini, dapat dikatakan tidak ada polemik 

mengenai keabsahan perkawinan. Hanya saja, mengenai keabsahan 

perkawinan bagi seorang yang tidak mempunyai wali nasab masih 

diperdebatkan. Sebagian umat Islam memperdebatkan keabsahan 

perkawinan bagi seorang yang tidak mempunyai wali masih 

diperdebatkan. Persoalan ini bermula sejak Menteri Agama 

mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 4/1952 tentang Wali 

Hakim (tauliyat). Terbitnya Keputusan Menteri Agama ini menghapus 

ketentuan pengangkatan wali hakim yang sebelumnya berlaku bahwa 

pengangkatan wali hakim diberikan kepada pejabat agama setempat 

untuk mengangkat wali hakim dari tokoh agama dan berdasarkan tradisi 

atau adat.
87

 Keabsahan perkawinan dengan wali hakin ini diperdebatkan 

karena wali hakim diambil alih oleh Menteri Agama, sebab Indonesia 

bukan negara Islam, sehingga Presiden atau Menteri Agama bukan 

seorang sultan.
88
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Polemik keabsahan perkawinan dengan menggunakan wali hakim 

dianggap selasai ketika Keputusan Menteri Agama No. 4/1952 tentang 

Wali Hakim (tauliyat) mendapat dukungan dari umat Islam. Penyataan 

dukungan tesebut dinyatakan  kofrensi Alim Ulama sejak tahun 1952, 

1953 dan terakhir dilaksanakan pada tahun 1954. Konfrensi tahun 1954 

ini dilaksanakan di Cipanas, Jawa Barat pada bulan Maret dan dihadiri 

oleh 39 ulama dari berbagai daerah. Konfrensi ini dipimpin langsung 

oleh Menteri Agama KH. Masjkur, sebagai kader NU di kabinet. Dalam 

konfrensi tersebut, dihasilkan keputusan bahwa Presiden sebagai kepala 

negara kabinet dan perlemen beserta alat-alat kelengkapan negara adalah 

waliyu al amri (uli al amri) karena sebagai pemimpin tertinggi 

masyarakat Islam dan dipilih dari ulama-ulama shaleh dan dan paling 

taat.
89

 Keputusan ini menegaskan bahwa pemerintah termasuk Menteri 

Agama adalah ulum amri yang harus ditaati dan berfungsi sebagi wali 

hakim. Dengan keputusan ini polemik keabsahan perkawinan yang 

dilaksanakan dengan wali hakim bagi seseorang yang ridak mempuyai 

wali nasab adalah sah. 

Di masa ini, adanya usaha dalam pembentukan UU Perkawinan, 

menuai perdebatan (tension) sangat tajam antara kalangan nasionalis-

Islam dan nasionalis-sekuler mengenai norma hukum dalam UU 

perkawinan yang akan dibentuk apakah akan menggunakan norma agama 

atau akan mengabaikannya (sekuler). Penggunaan norma-norma dalam 
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penentuan sistem hukum perkawinan akan menentukan keabsahan 

perkawinan. Karenanya, umat Islam melalui Dapartemen Agama 

mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tanggal 1 

Oktober 1950 untuk membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan 

Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang diketuai Teuku Muhammad 

Hasan. Panitia ini berhasil menyusun RUU Perkawinan dengan dua 

bentuk, yaitu; 1) RUU Perkawinan Umum, dan 2) RUU Perkawinan 

khusus Umat Islam.
90

 Adanya dua bentuk RUU Perkawinan tersebut 

menegaskan bahwa bagi keabsahan perkawinan umat Islam ditentukan 

oleh hukum perkawinan Islam yang termuat dalam RUU Perkawinan 

khusus Umat Islam. Sedangkan bagi non Islam ketentuan keabsahan 

perkawinannya ditentukan secara umum sebagaimana pada RUU 

Perkawinan Umum. 

Namun hingga tahun 1959, kedua RUU perkawinan tersebut 

gagal ditetapkan menjadi UU karena tingginya perbedaan dan 

ketegangan antar kelompok mengenai UU perkawinan yang akan 

ditetapkan apakah akan memasukkan hukum agama atau akan 

mengabaikannya (sekularistik). Faktor ekternal pun, yaitu secara politik 

sangat mempengaruhinya dengan adanya perubahan sistem 

ketatanegaraan Indonesia RI akibat Dekrit Presiden 1959. Adanya Dekrit 

Presiden 1959, gagasan-gagasan artikulasi legalistik/formalistik baik 

dalam konteks hukum maupun dalam konteks politik menunjukkan 

                                                           
90

 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum, 102. 
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implikasi negatif. Hal ini ditunjukkan dengan pembubaran ormas-ormas 

Islam yang juga diikuti penangkapan para tokoh dan ulama seperti 

Mohammad Roem, Prawoto Mangkusaswita, Isa Anshari dan beberapa 

tokoh Islam lainnya seperti Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) 

menggambarkan bahwa arah kebijakan politik dan hukum penguasa 

adalah otoriter.
91

 Hal itu, sangat berpengaruh terhadap keinginan umat 

Islam untuk menentukan keabsahan perkawinan sesuai dengan ketentuan 

hukum perkawinan Islam sehingga termuat dalam undang-undang 

perkawinan. 

2. Periode Orde Baru 

a) Dinamika Formulasi Keabsahan Perkawinan Periode 

Pembentukan UU Perkawinan 

Pada periode pembentukan UU Perkawinan di masa Orde 

Baru dilakukan untuk memenuhi tuntutan adanya undang-undang 

perkawinan yang selama Orde Lama gagal diwujudkan. Tepatnya, 

pada tahun 1973 pemerintah mengajukan kembali RUU 

(R.02/PU/VII/1973) tentang Perkawinan yang baru ke badan 

legeslatif dan mengembalikan kedua RUU Perkawinan yang 

                                                           
91

Hanya saja, menurut Bahtiar Efendi, Nahdlatul Ulama (NU) yang sesegera menata kembali 

partai politiknya dan tidak terlalu menentang keras kebijakan-kebijakan politik dan hukum 

pemerintah. Sebab itulah, Nahdlatul Ulama (NU) seringkali dipandang sebagai partai yang 

oportunis, meskipun Nahdlatul Ulama (NU) berargumen bahwa keterlibatan Nahdlatul Ulama 

(NU) tersebut dalam rezim Demokrasi Terpinpin adalah untuk menyeimbangkan posisi Partai 

Komunis Indonesia (PKI) yang terus dominan.
 
Namun, sikap akodatif Nahdlatul Ulama (NU) 

sebagai bagian dari representasi agama tidak mampu mentransformasikan hukum-hukum Islam 

termasuk hukum perkawinan dalam sistem hukum negara. Munculnya ideologi Nasakom 

(Nasionalis, Agama dan Komunis) adalah tindakan nyata dari penguasa Orde Lama untuk 

mendegradasikan hukum dan nilai-nilai Islam. (lihat: Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum 

Islam, 119, dan Bahtiar Efendi, Islam dan Negara, Transformasi Gagasan, 119.) 
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sebelumnya sudah masuk dan dibahas oleh Badan Legeslatif pada 

tanggal 31 Juli 1973. 

Hanya saja, materi dalam RUU Perkawinan 1973 ini jauh 

dari harapan umat Islam. Menurut Ratno Lukito, adanya tuntutan 

untuk meningkatkan peran hukum Islam dalam hukum formal 

negara seringkali dimaknai sebagai suatu tujuan untuk 

menghidupkan kembali Piagam Jakarta dalam hukum negara.
92

 

Karenanya, dalam rezim Orde Baru pada waktu itu, melakukan 

fomalisasi hukum perkawinan Islam, termasuk ketentuan keabsahan 

perkawainan sebagaiman dalam hukum Islam, sama saja 

membagkitkan kembali pertentangan antara kaum nasionalis sekuler 

dengan kelompok Islam. Walaupun sebenarnya, menurut Warkum 

Sumetro, materi hukum dalam RUU ini sebagian besar pasal-pasal 

di dalamnya mengambil pasal-pasal dari Burgerlijk Wetbook (BW) 

dengan ciri khas sekuler (sekularistik).
93

 

Oleh sebab itu, RUU Perkawinan 1973 yang sangat 

dipersoalkan dan dianggap bertentangan dengan hukum Islam, salah 

satunya adalah Pasal 2 tentang sahnya perkawinan. Ketentuan dalam 

Pasal 2 RUU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1973,
94

 yaitu: 

”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan 

pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar 

                                                           
92

 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam 

Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 256. 
93

Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di, 123.  
94

 Pada tangal 2 Januari 1974 RUU No. 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan diundangkan menjadi 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penjelasaannya dimuat dalam 

Tambahan Lembaran Negara No. 3019. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

66 
 

pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan 

dilangsungkan menurut ketantuan Undang-undang ini 

dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang 

melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan 

dengan Undang-undang ini.” 

  Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh 

Taufiqurrahman, keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 RUU 

Perkawinan ada 3 tafsiran, yaitu: 

a) Keabsahan perkawinan ditentukan apabila dilakukan dihadapan 

pegawai pencatat nikah dan dicatatkan. 

b) Keabsahan perkawinan ditentukan oleh masing-masing 

ketentuan hukum perkawinan. 

c) Keabsahan perkawinan ditentukan oleh undang-undang 

perkawinan.
95

 

 Namun yang menjadi titik tekan dalam penentuan keabsahan 

perkawinan RUU Perkawinan tersebut adalah redaksi kalimat 

”sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Menurut 

kalangan Islam, walaupun pelaksanaan perkawinan dilaksanakan 

dengan ketentuan oleh masing-masing ketentuan hukum perkawinan, 

tetapi jika tetap bertentangan dengan ketentuan materiil undang-

undang tersebut secara keseluruhan maka perkawinan tersebut di 

sah. Karenanya, kalangan Islam melakukan protes keras terhadap 

ketentuan tersebut. Kalangan Islam yang tergabung dalam organisasi 

keagamaan NU. Pada tanggal 22 Agustus 1973/ 24 Rajab 1393 H, 
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 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum, 86.  
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yaitu sebelum memasuki pembicaraan tahap III di DPR. 

Musyawarah kiai NU di Jombang ini atas prakarsa K.H. M. Bisri 

Syansuri bersama sejumlah kiai Jombang, diantaranya adalah K.H. 

Adlan Aly, K.H. Syansuri Badawi, K.H. Mahfudz Anwar, K.H. 

Manshur Anwar, K.H. Abdul Hadi, K.H. Ahmad Ali, sebagai 

notulisnya adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan K.H. 

Abdul Aziz Masyhuri.
96

 

Keputusan musyawarah kiai NU di Jombang menyebutkan 

bahwa kata-kata‚ sepanjang yang tidak bertentangan dengan 

Undang-undang ini, “DIHAPUSKAN”. Dalam keputusan  

musyawarah tersebut menolak pasal-pasal dalam RUU Perkawinan 

No.1/1973 yang bertentangan dengan hukum Islam disertakan secara 

lengkap usulan perbaikan (revisi) dan ditegaskan dalam 

Muqaddimah keputusan tersebut bahwa sebagai umat Islam dilarang 

menyetujui dan mengikuti semua yang bertentangan dengan Hukum 

Agama Islam.
97

 

Hal ini sesuai dengan pandangan politik Islam bahwa rakyat 

tidak wajib mengikuti pemerintah jika pemerintah melakukan suatu 

aturan yang bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadith.
98
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 Habib Luqman Hakim, Perubahan Pasal-Pasal dalam RUU Perkawinan No. 1 Tahun 1973 

(Studi atas Peran Partisipasi Kiya Nahdlatul Ulama dalam Proses Legeslatid Drafting, (2015, 

UIN Surabaya: Tesis), 63. 
97

 Habib Luqman Hakim, Perubahan Pasal-Pasal, 65. 
98

Dasar kewajiban setiap warga negara wajib mematuhi pemerintah adalah surat An Nisa’ ayat 59: 
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Akibatnya, penolakan terhadap RUU Perkawinan 1973 tersebut 

semakin memanas. Reaksi umat Islam waktu itu terjadi dimana-

mana baik di Badan Legeslatif yang motori oleh Fraksi Persatuan 

Pembangunan (FPP) dalam bentuk artikel di media massa, hingga 

munculnya demostrasi. 

Selain itu, pendapat Hamka (Haji Abdul Malik Karim 

Amrullah) pernah menyatakan bahwa RUU Perkawinan tersebut 

hendak memaksa kaum muslimin meninggalkan syari’ah agamanya 

sendiri dalam hukum perkawinan.
 

Karenanya, menurut Hamka, 

berdasarkan kesadaran beragama, RUU Perkawinan itu tidak dapat 

diterima oleh umat Islam, dan jika dipaksakan menjadi undang-

undang maka umat Islam tidak akan mengukutinya.
99

 Sedangkan 

menurut Hazairin, menyatakan bahwa RUU perkawinan yang akan 

diberlakukan untuk seluruh warga negara, khususnya umat Islam 

adalah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. 

Menurut Hazairin dalam hukum perkawinan, unifikasi dan 

pembahruan hukum harus tidak bertentangan dengan Pancasila dan 

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, eksistensi pasal 29 

UUD 1945 mengandung penafsiran, yaitu;  

                                                                                                                                                               
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (lihat: Kementerian 

Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm. 

114. 
99

 Pendapat Hamka di ini ditulis di sebuah surat kabar harian Kami dalam bentuk artikel dan 

dikutip oleh Amak FZ. (lihat: Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum ......................, 150). 
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a) Negara berkewajiban menjalankan shari’ah Islam bagi umat 

Islam, shari’ah Nasrani bagi pemeluk agama Nasrani, shari’ah 

Hindu bagi umat Hindu. Sekedar penyelenggaraan shari’ah 

tersebut, memerlukan bantuan kekuasaan negara,  

b) Shari’ah (hukum) masing-masing agama yang dianut setiap 

warga negara, dibiarkan dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-

masing pemeluk agama berdasarkan keyakinannya. Negara 

dalam pelaksanaan hukum tersebut tidak membutuhkan 

kekuasaan negara. 

c) Di negara Republik Indonesia tidak boleh diberlakukan hukum 

yang bertentangan shari’ah Islam bagi umat Islam, shari’ah 

Nasrani bagi pemeluk agama Nasrani, shari’ah Hindu bagi umat 

Hindu. Sedangkan agama Budha, menurut Hazairin, tidak 

memiliki shari’ah, namun hanya memiliki etika atau ajaran 

moral yang berasal dari ajaran Sidarta Budha Gautama.
100 

Setelah melalui beberapa pertemuan dan lobi-lobi, akhirnya 

tercapailah kesepakatan dengan ketentuan yaitu:  

1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi 

atau diubah. 

2. Sebagai konsekuensi dari poin 1 itu, maka alat-alat 

pelaksanaanya tidak akan dikurangi atau diubah. Tegasnya UU 

No. 22/1966 dan UU No. 14/1947 dijamin kelangsungannya. 

                                                           
100

 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum, 86. 
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3. Hal-hal yang betentangan dengan agama Islam dan tidak 

mungkin disesuaikan dengan undang-undang ini didrop. 

4. Pasal 2 disetujui dengan rumusan yakni, ”ayat (1) Perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu” dan ”ayat (2) Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku” 

5. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan ketentuan-

ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.
101

 

Kesepakatan tersebut melapangkan jalan dalam pembicaraan 

RUU Perkawinan 1973 selanjutnya. Kemudian dibentuklah suatu 

panitia teknis fraksi ABRI dan fraksi Persatuan Pembangunan untuk 

membicarakan labih lanjut mengenai pelaksanaan kesepakatan 

tersebut. Akhirnya dengan melakukan perubahan materi dan 

perumusan redaksional, maka pada tanggal 18 Desember 1973 

selesailah seluruh pasal RUU Perkawinan 1973 tersebut dan 

disepakati. Pada tanggal 19 Desember 1973 dilanjutkan dengan 

pembicaraan pasal demi pasal oleh semua fraksi di badan legeslatif 

dan akhirnya semua fraksi menerima RUU Perkawinan 1973 dan 

pada tanggal 2 Januari 1974 RUU Perkawinan 1973 ini sahkan 

menjadi UU Perkawinan No.1/1974. 

                                                           
101

Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam, 119.  
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Ketentuan keabsahan perkawinan sesuai Pasal 2 UU 

Perkawinan No. 1/1074 ini adalah: 

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

Keberadaan UU Perkawinan No. 1/1974 tersebut merupakan 

ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) adalah sah jika dilakukan menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing. Polemik keabsahan 

perkawinan yang terjadi selama perumusan dan pembahasan sudah 

selesai, dengan kehadiran pasal 2 ayat (1) UU perkawinan ini 

merupakan bukti bahwa tolak ukur yang manjadi patokan keabsahan 

perkawinan adalah berdasarkan agama. 

b) Dinamika Formulasi Keabsahan Perkawinan Periode 

Pelaksanaan UU Perkawinan 

Banyaknya persoalan yang terdapat selama proses 

pembentukan UU Perkawinan tersebut ternyata tetap menyisakan 

persoalan. Hal ini menyebabkan produk undang-undang tersebut 

dianggap kurang sempurna. Masalah-masalah yang diatur tidak 

tuntas dan keberadaan pasal 2 UU Perkawinan tersebut 

menimbulkan pemahaman dan interpretasi yang berbeda. 
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Secara umum ada dua hal pokok yang menimbulkan 

interpretasi sehingga memunculkan pelemik keabsahaan 

perkawinan, yaitu: 

1) Kata ”agama” dan ”kepercayaan”. 

Kata ”agama” dan “kepercayaan” dalam undang-undang 

perkawinan tersebut oleh sebagian umat Islam ditafsirkan 

berdasarkan ketentuan hukum Islam dan kebebasan menjalankan 

salah satu madhhab yang ingin diikuti. Hal ini menandakan 

bahwa keabsahan perkawinan beda agama dijamin oleh undang-

undang sebab, pertama dalam salah satu madhhab dalam hukum 

Islam, laki-laki muslim diperbolehkan melakukan perkawinan 

dengan wanita kitabiyah (Nasrani dan Yahudis). Kedua, dalam 

UU Perkawinan ini tidak diatur mengenai perkawinan beda 

agama. 

Polemik keabsahan perkawinan beda agama menemui 

kepastian hukum ketika melihat rumusan pasal bahwa diketahui 

bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama 

dan kepercayaan. Pada tahun 1980 MUI mengeluarkan fatwa 

hasil Munas II bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan 

hukumnya dan tidak sah. 

Sedangkan bagi non muslim, ketentuan perkawinan beda 

agama tidak sah, kecuali harus memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam hukum agama masing-



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

73 
 

masing. Karenanya, pelaksanaan perkawinan beda agama bagi 

non muslim seringkali dilakukan dan mendapatkan legalitas 

formal keabsahanya pada Kantor Catatan Sipil. Namun polemik 

keabsahan perkawinan non muslim selesai ketika nyatakan bahwa 

dengan berlakunya UU Perkawinan No. 1/1974, maka pluralitas 

hukum perkawinan sebelumnya tidak berlaku lagi, termasuk 

ketentuan keabsahan perkawinan campuran sebagaimana diatur 

dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR). Akhirnya, 

sejak tahun1983, praktek pelaksanaan perkawinan beda agama 

non muslim tersebut, tidak berlakukan lagi keabsahannya sejak 

terbitnya  Keppres No.12 Tahun 1983. Akibatnya, jalan yang 

ditempuh non muslim untuk memenuhi keabsahan perkawinanya 

adalah dengan cara pindah agama salah satu pihak atau 

melaksanakan perkawinan di luar negeri. 

Selain agama-agama yang resmi diakui negara, keabsahan 

perkawinan juga diperdebatkan oleh aliran kepercayaan. Kata 

“kepercayaan” tersebut menimbulkan beberapa penafsiran. Ada 

berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kepercayaan yang 

berdiri sendiri sebagai suatu aliran bebas atau diluar agama-

agama yang diakui secara resmi di Republik Indonesia. Pendapat 

ini dimotori oleh tokoh-tokoh sekuler dengan paradigmanya yang 

sekularistik. Hal ini didukung berdasarkan keputusan simposium 

kelompok  Kepercayaan di Yogyakarta pada tanggal 9 September 
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1970 dan disahkan dalam munas pada tanggal 27-30 Desember 

1970. Pendapat kedua menyatakan bahwa kepercayaan yang 

dimaksud adalah kepercayaan adalah kepercayaan yang ada dan 

melekat pada agama-agama yang diakui secara resmi di Republik 

Indonesia dan tidak terlepas dari agama-agama tersebut.
102

 

Menurut Moh. Hatta, kata kepercayaan yang terdapat 

dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1/1974 tersebut diambil dari 

pasal 29 ayat (2) UUD 1945, karenanya interpretasinya tidak bisa 

lepas dari makna hakiki dari UUD 1945 tersebut. Lanjut Hatta, 

dalam dari pasal 29 ayat (2) UUD 1945 kepercayaan yang 

dimaksud adalah kepercayaan dalam agama dan bukan di luar 

agama. Yang menjadi kata kunci menurut Moh. Hatta adalah kata 

”itu” yang merujuk dan dikembalikan kapada kata-kata agama. 

Sejalan dengan Moh. Hatta adalah pendapat Haji Agus Salim, 

salah satu perumus UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

Ketuhanan Yang Maha Esa sewaktu perumusan UUD 1945 

adalah agama. Bahkan menurut Haji Agus Salim, bagi umat Islam 

Ketuhanan Yang Maha Esa diartikan sama dengan kata tauhid.
103

 

Akhirnya polemik mengenai kepercayaan ini diselesaikan 

oleh Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara. Penyelesaian 

ini perlu dilakukan karena penganut kepecayaan di Indonesia 

menuntut agar disamakan dengan penganut agama-agama lain 

                                                           
102

Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam...., 130.  
103

Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam...., 131.  
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yang resmi diakui di Republik Indonesia dan menuntut agar ada 

setingkat Direktorat di Departemen Agama yang khusus 

melakukan pembinaan dan pelayanan aliran kepercayaan. Namun 

Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara menegaskan 

bahwa tidak akan ada satu direktorat khusus bagi aliran 

kepercayaan, karena penganut kepercayaan tidak disetingkatkan 

dengan penganut agama. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa bukan agama baru, tetapi merupakan kebudayaan yang akan 

dilakukan pembinaan di bawah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan.
104

  

Penyelesaian melalui penegasan Menteri Agama, 

Alamsyah Ratuperwiranegara ini menggambarkan bahwa tidak 

ada peluang apapun untuk menafsirkan UU Perkawinan ke dalam 

pemikiran sekuler (sekularistik). Penegasan ini pula 

menggambarkan bahwa peran negara dalam hukum perkawinan 

sesuai dengan hukum agama (Islam) menjadi tanggung jawab 

negara. Disinilah dapat dilihat hubungan agama dan negara 

terjalin hubungan dan saling menguntungkan (simbiotik). 

2) Pencatatan Perkawinan sebagai Keabsahan Perkawinan 

Polemik pencatatan perkawinan di masa Orde Baru relatif 

kecil. Hal ini terjadi karena model pemerintahan Orde Baru yang 

otoriter. Keinginan pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan 

                                                           
104

Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam ...., 130.  
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UUD 1945 secara murni dan konsekuen berakhir pada jatuhnya 

Pancasila kedalam interpretasi dan reduksi politik kepentingan 

penguasa. Pada masa-masa inilah, Pancasila dijadikan instrumen 

penguasa untuk melakukan sensor terhadap norma-norma lain 

termasuk keabsahan perkawinan. Adanya kontrol ketat terhadap 

kalangan Islam terus diperkuat, bahkan isu-isu sensitif hingga 

pelarangan pemakaian jilbab di sekolah, pengahapusan libur di 

bulan Ramadhan, sensor terhadap naskah-naskah khutbah hari 

raya Islam, pengurusan ijin kegiatan keislaman dipersulit dan 

adanya sensor terhadap kegiatan keagamaan karena dianggap 

materi ceramahnya merongrong eksistensi negara.
105

 

Jadi, meskipun dalam pasal 2 UU Perkawinan tersebut 

menetapkan, bahwa keabsahan perkawinan didasarkan pada 

agama, namun pada tetaran pelaksanaanya pencatatan 

perkawinan berada pada posisi yang menentukan dalam 

keabsahan perkawinan. Pemerintah Orde Baru sebagai pemegang 

legalitas formal dalam pencatatan perkawinan telah menentukan 

keabsahan perkawinan jika memenuhi persyaratan dan prosedur 

pelaksanaan pencatatan perkawinan. Artinya, adanya frasa 

“dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1/1974 tersebut 

harus diartikan bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta 

                                                           
105

Kamsi, ”Paradigma Politik Islam tentang, Relasi Agama dan Negara”, In Right, Jurnal Agama 

dan Hak Azazi Manusia, 2 (Januari, 2012), 60. 
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dapat dilakukan, melainkan pencatatan perkawinan harus 

mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam 

perundang-undangan. 

Pengaruh hegemoni kekuasaan inilah, salah satunya yang 

menjadi faktor polemik keabsahan perkawinan tidak terlalu 

tampak di masa Orde Baru. Menurut June S. Katz dan Ronal S. 

Katz dalam hasil penelitiannya sebagaimana dikutip oleh Aidil 

Ulya, menyebutkan bahwa pelaksanaan UU Perkawian No. 

1/1974 ini pada masa Orde Baru sangat efektif dan berhasil 

mempengaruhi masyarakat Indonesia.
106

 Oleh sebab itu, polemik 

keabsahan perkawinan pada masa Orde Baru relatif kecil. Adanya 

gejolak ini, menurut Amir Syarifuddin, hanyalah respon umat 

Islam yang memandang UU Perkawinan No. 1/1974, tidak 

mengakuinya sebagai aturan yang menggantikan hukum fiqh.
107

 

Selain itu, polemik tersebut hanya berada di masyarakat bawah 

secara personal, tidak terorganisir melalui organisasi dan tidak 

berani menyampaikan secara terbuka.  

Adapun polemik yang ada, hanyalah pada prosedur 

perkawinan dan mekanisme pencatatan perkawinan antara umat 

Islam dan non muslim. Pencatatan perkawinan bagi muslim dan 

non muslim ada pembedaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

2 PP No. 9/1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi warga negara 

                                                           
106

 Aidil Aulya, ”Pengaruh Demokrasi, 64. 
107

 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di 

Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 49-50. 
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yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) pada KUA, sedangkan pencatatan perkawinan warga 

negara non-muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil 

(PPS) pada Kantor Catatan Sipil.
108

 

Namun, sejak tahun 1983 prosedur pelaksanaan 

perkawinan sebagaimana ditetapkan PP No. 9/1975 tersebut, oleh 

kalangan non muslim tidak dijalankan. Dengan adanya Instruksi 

Mendagri pada tanggal 1 Juni 1989 telah disebutkan bahwa 

Kantor Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil) tidak berwenang melaksanakan perkawinan, kecuali hanya 

berfungsi sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi non-

muslim dengan merujuk pada Keppres No. 12 Tahun 1983 dan 

SK Mendagri No. 55 Tahun 1983.
109

 Hingga saat ini, prosedur 

pelaksanaan perkawinan bagi non-muslim dilakukan sendiri 

dengan melibatkan para pemuka agama masing-masing. Dengan 

surat keterangan dari pemuka Agama, maka akta perkawinan bagi 

non-muslim dapat dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil 

(PPS) pada Kantor Catatan Sipil tanpa ada proses penelitian dan 

pemeriksaan lebih lanjut serta perkawinan tidak dilakukan di 

hadapan Pegawai Pencatatan Sipil (PPS). 

                                                           
108

 Peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan bagi warga negara non-muslim 

diatur sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan 

Sipil (PPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 

tentang Blanko Kartu Keluarga, Regester dan Akta Pencatatan Sipil. 
109

Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum, 169-170.  
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Keengganan non-muslim yang tidak mengikuti prosedur 

pelaksanaan perkawinan dan tanpa ada keterlibatan Pegawai 

Pencatatan Sipil (PPS) suatu hal yang wajar. Sebab, sedari awal 

hingga tahap pembahasan RUU Perkawian No.1 Tahun 1973, 

kelompok non-muslim menghendaki adanya unifikasi hukum 

perkawinan harus dilakukan secara penuh tanpa harus 

memperhatikan norma agama atau sekularistik.
110

 Mereka 

menolak hukum agama dijadikan hukum posistif kerena sesuai 

dengan doktrin gereja, harus dipisahkan antara urusan agama dan 

urusan negara (sekuler).111 

Sedangkan di kalangan muslim, prosedur pelaksanaan 

perkawinan sebagaimana ditetapkan PP No. 9/1975 tetap 

dijalankan dan mengacu pada UU Pencatatan NTR 22/1946. 

Dalam Penjelasan Pasal 1 UU Pencatatan NTR 22/1946 

menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus diawasi oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian 

hukum dalam hal pencatatan perkawinan dan kepastian hukum 

keabsahan perkawinan. Akhirnya, walaupun keabsahan 

perkawinan didasarkan kepada masing-masing agama dan 

kepercayaan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 

1/1074,  tetapi ketika tidak dicatat sebagamana ayat (2) tersebut, 

negara tidak mengakui keabsahaanya. 

                                                           
110

Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum.........., 157.  
111

Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum, 122-123.  
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Bagi umat Islam, adanya kebutuhan kepastian hukum ini 

dirasakan jauh sebelum pembentukan UU No.1/1974. Jalan yang 

ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum diantaranya 

adalah melakukan unifikasi hukum perkawinan Islam yang sesuai 

dengan konteks socio-culture Indonesia. Perlunya unifikasi ini 

berawal dari adanya gagasan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy untuk 

menyusun hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia 

(fiqh Indonesia). Menurut Hasbi, fiqh Indonesia yang disusun 

harus sesuai dengan konteks dan adat-istiadat indonesia, 

sebagaimana fiqh Misry yang terbentuk atas dasar adat istiadat 

dan kebiasaan orang Mesir, fiqh Hijazy terbentuk atas dasar adat 

istiadat dan ‛urf yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Hindi yang 

terbentuk atas ‛urf dan adat istiadat yang berlaku di India.  Selain 

Hasbi Ash Shiddiqy dengan Fiqh Indonesia, pemikiran dalam 

pembaharuan hukum Islam yang berkarakter ke-Indonesiaan dan 

berbasis perspektif sosiologis agar dapat menyerap kepentingan 

dan kebutuhan masyarakat Indonesia meskipun dengan istilah 

yang berbeda, semisal, Hazairin menyebutnya dengan Fiqh 

Madhab Nasional, Nurcholis Madjid dengan Islam 

Keindonesiaan, Harun Nasution dengan Islam Rasional, Bustanul 

Arifin dengan Fiqh Undang-Undang.
112

 

                                                           
112

 Hingga dekade reformasi ini, pemikiran dalam pembaharuan hukum Islam yang berkarakter ke-

Indonesiaan dan berbasis perspektif sosiologis yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia terus 

bermunculan seperti Munawir Syadzali dengan Reaktualisasi Ajaran Islam, KH. Abdurahman 

Wahid, dengan Pribumisasi Islam, Masdar Farid Mas′udi dengan Agama Keadilan, KH Din 
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Adanya upaya kepastian hukum Islam termasuk 

keabsahan perkawinan tersebut, dilakukan melalui yurisprudensi 

Peradilan Agama. Sebab menurut Hazairin, upaya mendapatkan 

kepastian hukum Islam melalui penetapan undang-undang sangat 

sulit, karena dipengaruhi konstalasi politik dalam pembentukan 

undang-undang.
113

 Akhirnya, upaya ini direspon oleh MA dengan 

melakukan pembinaan di bidang teknis yustisial Peradilan Agama 

pada tahun 1983.
114

 Selanjutnya dalam mewujudkan adanya 

kepastian hukum Islam yang lebih konkrit, yaitu dikeluarkannya 

Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 tahun 1985. Dalam 

surat tersebut menyebutkan bahwa untuk mendapatkan kepastian 

hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, para hakim 

Pengadilan Agama harus merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang 

                                                                                                                                                               
Syamsudin, melalui organisasi Muhammadiyyah dengan gagasan Islam Berkemajuan dan KH Said 

Aqil Siroj, melalui organisasi Nahdlatul Ulama dengan gagasan Islam Nusantara. 
113

Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam .........., 100.  
114

Respon pemerintah terhadap kehendak kalangan muslim ini secara politik merupakan sikap 

yang bersifat akomodatif. Sejak akhir tahun 1980-an ada beberapa perubahan kebijakan rezim 

pemerintahan Orde Baru terhadap Islam. Rezim Orde Baru menunjukkan sikap akomodatif 

terhadap sosio-kultural dan interes politik Islam. Menurut beberapa pengamat, yang demikian 

disebabkan munculnya “Islam kultural”. Munculnya Islam kultural adalah sebagai sebuah akibat 

dari pendekatan baru terhadap perkembangan Islam setelah Pancasila diterima sebagai asas 

(ideologi) tunggal, dan dengan Islam kultural maka kaum muslimin bukan sebagai ancaman dalam 

nation-state bangsa yang berdasar Pancasila. Sebenarnya rezim Orde Baru mulai menunjukkan 

rasa simpatiknya yaitu dengan menerapkan sejumlah kebijakan politik yang mempertemukan 

aspirasi umat Islam Indonesia, sebagai contoh, terbitnya Undang-Undang tentang Peradilan 

Agama (1989), berdirinya ICMI (1990), Instruksi Presiden tentang penyebarluasan KHI (1991), 

SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang BAZIS (1991), Festifal Budaya Islam 

(1991), Berdirinya Bank Islam (1992), Penghapusan Nasional Lotre (1993). Semua ini adalah 

trend baru yang dapat dilihat sebagai tanda dari rekonsialiasi antara negara dan Islam setelah 

dekade sebelumnya yang bersifat antagonisme antara agama dan negara (ulama dan pemerintah). 

Rezim Orde Baru di bawah kendalinya yang telah mencoba/berusaha untuk merendahkan 

masyarakat muslim dan berusaha untuk memperoleh keuntungan politik dari munculnya politik 

Islam di Indonesia selama tahun 1990-an. .  (lihat: Bahtiar Efendi, Islam dan NegarTransformasi 

Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2009), 22-30). 
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telah ditentukan oleh pemerintah.115 Upaya nyata dalam 

mewujudkan kepastian hukum keabsahan perkawinan Islam 

adalah melakukan unifikasi hukum Islam dalam bentuk KHI. 

Dalam  penyusunannya, KHI dilakukan oleh tim dan 

melalui proses panjang, metodologis dan sistematis. Upaya 

pembentukan KHI ditandai dengan dua ciri yaitu, pertama bahwa 

KHI dilakukan dengan cara ijtihād jama’ī. Ijtihād jama’ī 

dilakukan ditengah sulitnya melakukan ijtihad mandiri yang 

dilakukan secara individu oleh seorang mujtahid. Ijtihād jama’ī 

dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kompetensi 

fiqh untuk melakukan istinbaţ (penggalian) hukum Islam yang 

diperlukan.
116

 KHI bukan madhhab baru dalam fiqh Islam, 

melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab fiqh 

yang ada.
117

 

Kedua, ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam 

KHI didominasi oleh madhhab Syafi’i. Hal ini dapat dilihat pada 

awal perumusannya, kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukannya, 

                                                           
115

Kitab-kitab yang ditentukan oleh pemerintah sebagai rujukan hakim berjumlah 13 kitab, yaitu  

(1) Al-bajuri, (2)Fathul mu′in, (3)Syarqawi ′alat tahrir, (4)Qalyubi/almahalli, (5)Fathul wahhab 

dengan syarahnya, (6)Tuffah, (7)Targhibul musytaghfirin, (8)Qawanin syar′iyah lissayyid bin 

yahya, (9)Qawanin syar′iyyah lissayyid sadaqah dachlan, (10)Al-fiqhu ′ala mazhabi ar-ba′ah, 

(11)Syamsuri fil-fara′idh, (12)Bughyatul musytarsidin dan (13)Mugni al-muhtaj (lihat: 

Kementerian Agama, Buku Saku UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Jakarta: 

2004), , 242. 
116

M. Noor Harisudin, Diskursus Fikih, 178. 
117

Andi Herawati, Kedudukan KHI sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia, (Vol. 8, No.2, 

Desember 2011, Hunafa: Jurnal Studia Islamika), , 319. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

83 
 

sebagian besar adalah ber-madhhab Syafi’i (syafi’iyah).
118

 

Namun ketika tidak ditemukan nass atau ketentuan hukum 

dianggap kurang relevan dengan konteks Indonesia baru 

menggunakan madhhab selain madhhab syafi’ī sebagai 

perbandingan (muqāranah al-mazāhib) dan dibatasi pada empat 

madhhab, yaitu madhhab Hanafi, madhhab Maliki, madhhab 

Hambali dan madhhab Maliki).
119

 

Penerapan KHI sebagai hukum Islam yang legalisasi oleh 

negara tidak menjadi satu-satunya ketentuan hukum Islam yang 

harus dilakukan oleh setiap warga negara. Namun kehadiran KHI, 

sebagaimana ditetapkan dalam konsideran Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 merupakan pedoman bagi instansi 

pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 

berkenaan dengan hukum-hukum yang termuat dalam KHI, 

termasuk hukum. Dengan melihat konsideran Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 ini, dapat diartikan bahwa ketentuan 

hukum-hukum Islam dalam KHI bukanlah satu-satunya 

kebenaran hukum Islam yang harus dijalankan oleh seluruh warga 

muslim Indonesia. KHI dengan yang didasari Instruksi Presiden 

tersebut  bukan imperatif tetapi bersifat fakultatif, artinya negara 

tetap mengakui kebenaran hukum Islam yang bagi setiap warga 

muslim Indonesia yang diyakininya. 

                                                           
118

Sejarah panjang unifikasi hukum Islam dengan ditetapkannya 13 kitab rujukan para hakim 

Pengadilan Agama sebagaima dalam Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 tahun 1958. 
119

  M. Noor Harisudin, Diskursus Fikih, 179. 
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Jadi, penyebutan satu term ”perkawinan yang sah” di 

masa Orde Baru adalah merujuk pada sahnya perkawinan 

menurut agama karena dilakukan sebagaimana ketentuan syarat 

dan rukun perkawinan dalam KHI, serta sah secara legal formal 

karena telah dicatat. Oleh sebab itu, suatu perkawinan yang 

dilakukan dan tidak tercatat atau tanpa melalui prosedur 

sebagaimana diatur dalam PP No. 9/1975 dianggap perkawinan 

tidak pernah terjadi atau tidak sah. Akibatnya konsekuensi hukum 

dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah: 

1. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan 

menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara 

perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat 

oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau 

dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang yang 

disebut perkawinan.  

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 

keluarganya. Akibat tidak tercatat, anak-anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain 

dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan 

dengan ibu atau keluarga ibu sebagamana Pasal 42 dan Pasal 

43 UU Perkawinan No. 1/1074. Sedang hubungan dengan 

ayahnya tidak ada.  
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3. Tidak bisa melakukan tuntutan hak nafkah dan hak waris. 

Akibat tidak mempunyai catatan perkawinan, anak dan 

ibunya tidak dapat melakukan tuntutan atas hak nafkah dan 

hak waris di Pengadilan. Hal inilah yang menyebabkan 

negara tidak dapat memberikan perlindungan terhadap warga 

negara yang karena secara legal formal tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

C. MASA REFORMASI  

Di bidang hukum di Era Reformasi ditandai dengan adanya perubahan 

sistem hukum. Era Reformasi yang sering disebut sebagai era keterbukaan 

dan kebebasan politik telah menciptakan sebuah kondisi yang mendukung 

bangkitnya kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat hingga tumbuhnya 

gagasan-gagasan pembaharuan di bidang hukum perkawinan. Muncul 

keberanian untuk menggugat kembali undang-undang perkawinan dan 

mempersoalkan kembali keabsahan perkawinan hingga burujung pada 

ketidakpastian hukum keabsahan perkawinan. Hal ini menujukkan ekspresi 

kebebasan di era ini yang sebelumnya merasa dibelenggu oleh hegemoni 

politik pemerintah Orde Baru. 

Perubahan konstalasi politik yang terjadi membawa implikasi 

terhadap pemikiran dan paradigma hukum perkawinan. Tumbangnya Orde 

Baru membuka akses pemikiran dengan transformasi sistem yang otoriter 

menjadi sistem yang demokratis. Konsekuensinya, adalah adanya kebebasan 

bagi siapapun untuk mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat tanpa 
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terikat oleh pemaksaan ideologi tertentu. Karenanya, inilah yang mendorong 

terbukannya akses pemikiran liberal dalam hukum Islam, termasuk hukum 

perkawinan Indonesia.  

Salah satu faktor dominan yang memunculkan liberalisme pemikiran 

hukum perkawinan adalah adanya konstalasi politik yang lebih demokratis. 

Oleh sebab itu, selama reformasi, muncul kembali perdebatan lama mengenai 

keabsahan perkawinan yang selama Orde Baru dianggap selesai. Munculnya 

kembali wacana kawin beda agama, poligami, usia perkawinan, masa 

perkawinan, pemidanaan nikah sirri, wali dan kesaksian perempuan serta 

pencatatan perkawinan, semuanya berujung pada meruncingnya polemik 

keabsahan perkawinan. Wacana-wacana itu muncul seiring adanya 

pembahasan untuk merumuskan kembali KHI, yaitu adanya CLD-KHI 

(counter legal Kompilasi Hukum Islam) yang dilakukan oleh Tim PUG 

(Pengarustamaan Gender). 

Dalam pencatatan perkawinan, di era ini muncul dua kelompok yang 

selalu bertentangan sehingga tidak menemukan titik temu. Pertama 

menginginkan adanya kajian terhadap pengkajian ulang terhadap fiqh klasik 

ke fiqh kontemporer yang mengajak untuk reform hukum-hukum Islam sesuai 

kondisi kontemporer, termasuk juga pencatatan perkawinan sebagai salah 

syarat sahnya perkawinan. Menurut para pemikir hukum Islam kontemporer 

secara umum menekankan keharusan adanya saksi dalam akad nikah. Hanya 

saja mereka lebih menekankan pada fungsi dan tujuannya, yakni sebagai 

sarana pengumuman dan bukti terjadinya transaksi (akad nikah). Sebagai 
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sebuah transaksi, akad nikah tentu melahirkan akibat-akibat hukum di antara 

para pihak maupun keturunan yang lahir dari perkawinan kelak. Tujuan dan 

fungsi saksi dalam hal ini dengan demikian adalah untuk menjamin hak dan 

tanggung jawab pihak-pihak dalam perkawinan. Fungsi dan tujuan inilah 

yang dikontekskan pemikir kontemporer dalam bentuk pencatatan (akta 

perkawinan), tidak cukup hanya saksi oral, seperti tuntutan masa nabi 

Muhammad SAW. dimana masyarakatnya masih masyarakat komunal dan 

jumlahnya masih relatif sedikit. 

Dengan pemikiran tersebut, kelompok pertama ini memaknai pasal 2 

ayat (2) ini sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan.
120

 Menurut mereka, 

pencatatan perkawinan meskipun tidak masuk pada syarat dan rukun 

perkawinan, namun dengan melihat kaedah maşlahah bahwa tujuan shara’ 

adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencatatan 

perkawinan merupakan suatu kewajiban dan tidak boleh diabiakan.
121

  

Namun, di sisi lain, Neng Djubaidah, dalam bukunya ”Pencatatan 

Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan, menurut Hukum tertulis di 

Indonesia dan Hukum Islam”, menyayangkan pihak-pihak yang menjadikan 

pencatatan perkawinan sebagai keabsahan perkawinan. Menurut Djubaidah, 

suatu perkawinan sudah sah jika memenuhi syarat dan rukun sedangkan 

                                                           
120

Dahulu menurut fikih, perkawinan dianggap telah sah hanya dengan dipenuhinya syarat-syarat 

material seperti diucapkannya ijab oleh wali dari mempelai perempuan dan qabul oleh mempelai 

laki-laki didepan dua orang saksi laki-laki, tetapi sekarang menurut Undang-undang ada keharusan 

untuk dicatatkan secara resmi (sebagai syarat formil) di samping syarat-syarat lainnya menurut 

hukum perkawinan islam (Materiil) . Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum perkawinan di 

Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta : 

Kencana, 2013), 11.  
121

 Sulastri Caniago, ”Pecatatan Nikah dalam Pendekatan Maslahah, dalam” Jurnal Juris, 4, 2 

(Juli-Desember, 2015), 84. 
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pencatatan perkawinan adalah masalah administrasi.
122

 Bahkan Marzuki 

Wahid dan Rumadi dalam bukunya, ”Fiqh Madzab Negara: Kritik atas Politik 

Hukum di Indonesia” bahwa keberadaan KHI sebenarnya adalah alat 

penguasa Orde Baru untuk memperjuangkan agenda sosial-politik yang 

tersembunyi dan mendapatkan simpatik dari umat Islam yang menjadi 

penduduk mayoritas di Indonesia agar lebih menguatkan cengkraman 

hegemoni kekuasannya. Asumsi yang dibangun oleh Marzuki Wahid dan 

Rumadi dalam penelitiannya, bahwa tidak ada hukum yang bebas nilai, bebas 

kepentingan. Selain itu, pada waktu penyusunan KHI dilakukan oleh orang-

orang yang dengan dekat dengan penguasa.
123

 

Munculnya kembali polemik keabsahan perkawinan pada Era 

Reformasi, tidak hanya sebatas pemikiran dan wacana yang dituangkan 

secara bebas dalam bentuk buku, penelitian, atau media masa, tapi juga MUI 

megeluarkan fatwa tentang hukum perkawinan tidak tercatat (nikah 

sirri/nikah bawah tangan). Dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2008, MUI 

menetapkan bahwa perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukun 

sebagaimana telah ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) hukumnya sah 

meskipun tidak tercatat. Perkawinan yang sah tersebut, haram hukumnya jika 

terdapat kemudaratan. Karenanya, untuk mencegah dampak negatif/maḍarat 

(saddu al-dhari’ah), perkawinan harus dicatatkan.
124

 

                                                           
122

 Neng Djubaidah, Pencatatan, 214. 
123

Marzuki Wahid dan Rumadi, “Fiqh Madzab, 25. 
124

 Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Perkawinan yang terpenuhi 

semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi 

di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Namun untuk 
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Polemik formulasi keabsahan perkawinan tersebut berakibat adanya 

ketidakpastian hukum, seperti pemberian sanksi pidana sebagaimana pasal 

279 KUH Pidana bagi pihak-pihak yang telah melakukan perkawinan, 

sedangkan pihak-pihak tersebut masih terikat perkawinan dengan pihak lain, 

artinya berpoligami dengan cara nikah sirri.
125

 Pada tataran implimentasinya, 

Pasal 279 KUH Pidana tersebut menuai disparitas dalam penetapan hakim, 

kendatipun tahun 2016 MA telah menginstruksikan penggunaan Pasal 279 

KUH Pidana tersebut bagi pelaku nikah sirri untuk berpoligami. Nafi’ 

Mubarok menegaskan bahwa adanya disparitas keputusan hakim tersebut 

menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaku tindak pidana sesuai 

Pasal 279 KUH Pidana disebabkan oleh perbedaan interpretasi keabsahan 

perkawinan.
126

 

Polemik keabsahan perkawinan tersebut terus tejadi hingga berujung 

pada adanya gugatan UU Perkawinan No. 1/1974 ke MK (yudisial revieu). 

Setidaknya ada dua putusan MK yang diujimaterikan (yudisial revieu) UU 

Perkawinan No. 1/1974 yang mempuyai dampak dan implikasi besar terhadap 

paradigma kebasahan perkawinan. Pertama, Putusan No. 46/PUU-VII/2010 

tentang Hubungan Keperdataan yang menguji Pasal 43 UU Perkawinan No. 

                                                                                                                                                               
mencegah dampak negative/maḍarrat (saddan li-ẓarī′ah), perkawinan harus dicatatkan. (Lihat: 

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan) 
125

 Surat Edaran Mahkah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang  Pemberlakuan Rumusan Hasil 

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi 

Pengadilan. Salah satu isi surat edaran MA tersebut menyebutkan bahwa menerapkan pasal 279 

KUH Pidana terhadap pelaku perkawinan yang masih terikat perkawinan secara sah dan tercatat 

dengan orang lain. Pasal 279 KUH Pidana berbunyi: ”Diancam denga pidana penjara paling lama 

lima tahun; Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan 

atau perkawinan-perkawinannya menjadi telah ada dan menjadi penghalang yang sah untuk itu”. 
126

 Dalam beberapa kasus yang sama, hakim berbeda pendapat dalam mengakui keabsahan nikah 

sirri. Nafi′ Mubarok, ”Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Nikah Siri”, Al-Daulah: Jurnal 

Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 6, Nomor 2, (Oktober, 2016), 508-515 
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1/1974. Meskipun pasal yang diujimaterikan adalah pasal 43 tentang 

kedudukan anak, namun pasal 43 berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 

43 ayat (1). Karenanya, permohonnan yudisial revieu adalah Pasal 2 ayat (2) 

dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat 

(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut pemohon, pasal ini ternyata 

justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian 

bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya 

yang dihasilkan dari hasil perkawinan.
127

 

Namun menurut saksi dari pemerintah menyatakan bahwa untuk 

menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat 

perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. 

Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara 

wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan 

hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama dalam 

hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan 

hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap 

perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu 

peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-

hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan 

hak waris. Karenanya tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: 

1) Untuk tertib administrasi perkawinan 

                                                           
127

 Salinan Putusan No. 46/PUU-VII/2010, 30. 
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2) Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, 

membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-

lain) 

3) Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan 

4) Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun 

anak 

5) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan 

oleh adanya perkawinan. 

Akan tetapi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain 

dalam pertimbangan keputusanya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan 

sahnya perkawinan, mamun sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang 

ditentukan oleh agama.
128

 Hasil keputusan MK dalam yudisial revieu ini 

adalah mengabulkan sebagian permohonan. Pertimbangan MK terhadap 

dikabulkannya uji materi dalam putusan No. 46/PUU-VII/2010 tersebut 

adalah semakin memperkuat tolak ukur bahwa faktor yang menentukan 

sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari 

masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan 

perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan 

kewajiban administratif.
129

  

Kedua, Putusan No. 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda 

Agama yang menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974 terhadap 

                                                           
128

 Salinan Putusan No. 46/PUU-VII/2010...., 33. 
129

 Salinan Putusan No. 46/PUU-VII/2010...., 33-34. 
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Pasal 27 Pasal 28, dan Pasal 29 UUD 1945. Menurut pemohon, Pasal 2 ayat 

(1) UU Perkawinan No. 1/1974 tersebut telah memberikan legitimasi kepada 

negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran 

agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang 

perkawinan.
130

  

Yang menjadi pertimbangan MK terhadap ditolaknya uji mteri 

putusan No. 68/PUU-XII/2014 tersebut adalah bahwa agama menjadi 

landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-

pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu 

negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian 

hukum kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan dan secara khusus 

berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan tidak boleh 

hanya dilihat dari aspek fomal saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek 

spritual dan sosial. Karenanya, agama menetapkan keabsahan perkawinan, 

sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang 

dilakukan oleh negara.
131

 

Kesimpulan dari kedua pertimbangan MK tersebut mempuyai dampak 

dan implikasi besar terhadap perdebatan dan paradigma kebasahan 

perkawinan, pertama dalam hukum perkawinan di Indonesia, agama tetap 

menjadi satu-satunya tolak ukur terhadap keabsahan perkawinan. Eksistensi 

agama dalam hukum perkawinan ini merupakan gambaran bahwa relasi 

                                                           
130

 Salinan Putusan No. 68/PUU-XII/2014, 150-151 
131

 Salinan Putusan No. 68/......, 152-153 
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agama dan negara di Indonesia terbangun pola hubungan yang saling 

berkaitan (simbiotik), sebab norma agama yang dilembagakan kedalam sistem 

hukum nasional telah dilakukan dengan proses legeslasi yang sah, sehigga 

norma agama sah diberlakukan. Selanjutnya agama dan negara bersinergi 

untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan warga negara yang religius dan 

membangun norma-norma hukum nasional yang bersumber dari agama 

sebagai etika sosial dan moralitas publik. 

Kedua, pencatatan perkawinan dipertegas sebagai bentuk legalitas 

formal dari adanya suatu perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan 

tidaklah menjadi penentu keabsahan perkawinan seperti selama Orde Baru 

yang mendepankan kepastian hukum. Jika selama Orde Baru suatu 

perkawinan yang tidak tercatat akan berakibat hukum tidak terpenuhinya hak-

haknya, namun di Era Reformasi ini suatu perkawinan yang tidak tercatat 

tetap mendapatkan hak-haknya dalam status perkawinannya. 
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BAB IV 

PARADIGMA HUKUM DALAM DINAMIKA 

FORMULASI KEABSAHAN PERKAWINAN DI INDONESIA 

 

A. MASA SEBELUM KEMERDEKAAN 

Pada masa awal-awal penjajahan Belanda, sistem hukum perkawinan 

memuat hukum Islam (norma agama), hukum adat (norma sosial) dan hukum 

Barat (norma hukum). Ketiga norma tersebut dapat ditemukan dalam 

Regeerings Reglement (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl.1885 

No. 2 di Indonesia) yang menyebutkan bahwa bagi warga pribumi yang 

beragama Islam hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Selain itu dalam 

Pasal 75 ayat (3) disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa perdata antara 

orang-orang pribumi yang beragama Islam oleh hakim pribumi haruslah 

diperlakukan hukum Islam gonsdientig wetten dan kebiasaan mereka. 

Sedangkan dalam Pasal 75 ayat (4) menyebutkan dalam hal terjadi perkara 

perdata antara sesama orang pribumi atau mereka yang dipersamakan dengan 

orang pribumi, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau 

kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan 

lama mereka. 

Pemberlakukan hukum Islam dalam sistem hukum penjajah Belanda 

dipengaruhi oleh kebijakan hukum Belanda yang memberi kebebasan bagi 

umat Islam untuk menjalankan ketentuan hukum Islam termasuk dalam 

kententuan keabsahan perkawinan. Pengaruh ini dilandasi oleh teori receptiu 
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in cimplexu. Pemberlakuan hukum Islam dalam hukum perkawinan 

menandakan adanya hubungan antara agama dan negera berjalan secara 

sinergis (simbiotik). Hanya saja, kedekatan agama pola simbiotika ini 

menempati posisi 25%, yaitu hukum agama hanya sebatas 

mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam sistem hukum negara (simbiotik-

substantif). Pemerintah Hindia Belanda tidak mengatur secara riget mengenai 

ketentuan keabsahan perkawinan yang dituangkan dalam bentuk hukum 

formil pemerintah Hindia Belanda. Ketentuan hukum yang mengatur 

keabsahan perkawinan Islam terdapat dalam beberapa pendapat hukum dan 

tersebar dalam beberapa kitab fiqh munakat.  

Namun tidak lama kemudian, pemerintah Hindia Belanda merubah 

sistem hukum perkawinan ke arah sekularistik, sehingga keabsahan 

perkawinan ditentutan oleh hukum di luar hukum agama Islam. 

Pemberlakuan teori receptie menjadi sebab hilangnya hukum Islam dalam 

sistem hukum pemerintah Hindia Belanda. Pemberlakuan Indische Staats 

Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) tersebut mengubah arah ketentuan 

keabsahan perkawinan dimana keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum 

adat atau ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah 

Hindia Belanda. 

Selain karena pengaruh teori receptie, hilangnya hukum Islam dalam 

sistem hukum pemerintah Hindia Belanda disebabkan kerana Belanda sebagai 

negara penganut tradisi hukum eropa kontinental yang menggunakan sistem 

hukum civil law. Sistem hukum ini berkembang dengan meanstrem 
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paradigma positvistik yang berasal dari filsafat positvisme yang 

dikembangkan August Comte yang berkembang hingga di bidang hukum. 

Sifat dasar paradigma positvistik adalah kepastian hukum sebagai satu-

satunya parameter tercapainya tujuan hukum. Dengan alat kekuasaan, 

penjajah Belanda menerapkan paradigma positvistik ini di Indonesia. Secara 

praksis, paradigma ini adalah elemen dari ideologi sekuler (sekularistik) yang 

lebih mengedepankan suatu tataanan hukum yang kukuh, rasional dan 

memandang hukum sebagai hasil dari norma-norma yang telah dirundingkan 

diantara warga masyarakat sebagai sistem aturan yang berisfat otonom dan 

netral. Karenanya, hukum Islam yang sifatnya fleksibel dan dinamis serta 

dibangun dengan dasar agama yang bersifat sakral tidak relevan dengan 

paradigma positvistik karena bukan suatu hukum yang kukuh dan rasional.    

Setelah penjajahan beralih ke tangan penjajah Jepang pada tahun 

1942-1945, sekularisasi hukum perkawinan Islam perlahan mulai dikikis. 

Langkah penting yang dilakukan penjajah Jepang adalah penyatuan sistem 

hukum. Jika pada masa Belanda, struktur pengadilan rangkap diganti oleh 

penjajah Jepang dengan pengadilan tungga berjenjang tiga, kecuali 

pengadilan agama Islam. Adanya pengecualian inilah, pada masa penjajahan 

Jepang, pelaksanaan hukum Islam diberi kebebasan untuk dilaksanakan bagi 

umat Islam, termasuk hukum perkawinan (hukum keluarga). Selain itu, 

keberadaan Kantor Urusan Agama dilaksanakan dan dipercayakan 

pelaksanaanya kepada kalangan umat Islam sendiri. Oleh sebab itu, umat 

Islam dapat menentukan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum Islam 
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yang diyakini kebenarannya. Dalam konteks inilah di masa penjajahan 

Jepang, terjalin hubungan yang saling menguntugkan antar agama dan negara 

(simbiotik). 

B. MASA PASCA KEMERDEKAAN 

1. Periode Orde Lama 

Di awal-awal kemerdekaan, uporia kemerdekaan membawa rasa 

kebebasan dari belenggu teori receptie dalam menjalankan hukum 

perkawinan, sehingga ketentuan keabsahan perkawinan didasarkan pada 

agama (hukum Islam bagi umat Islam). Adanya UU Pencatatan NTR 

22/1946, Insruksi No. 4 Tahun 1947 tentang pelaksanaan ajaran syari’at 

(hukum) Islam dalam hukum perkawinan dan Keputusan Menteri Agama 

No. 4/1952 tentang Wali Hakim (tauliyat), serta keterlibatan Pegawai 

Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk menandakan hubungan yang saling 

menguntungkan antara agama dan negara dan terjalin sangat dekat. 

Kedekatan agama dalam dengan negara menempati posisi 50% 

(simbiotik-muatualistik). Ada tiga faktor yang menjadi sebab terjalinya 

hubungan sinergis antara hukum agama dan hukum negara sehingga 

tidak ada dikotomi antara sah secara agama dan sah secara negara 

(simbiotik-mutualistik). Pertama, pada masa ini, konteks sosial umat 

Islam masih dalam kondisi yang jauh dari pengetahuan di bidang agama, 

sehingga diperlukan peran negara (pegawai pencatat nikah) dalam setiap 

pelaksanaan perkawinan. Apalagi, Pegawai Pencatat Nikah pada masa ini 
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diduduki oleh seorang Penghulu atau Naip yang dianggkat dari tokoh 

agama dan menjadi panutan masyarakat di wilayahnya. 

Kedua, Keberadaan Departemen Agama/KUA sebagai nilai tawar 

bagi umat Islam untuk megahapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, sehingga 

pengelolaan KUA diserahkan kepada kepada umat Islam sendiri untuk 

menjalankan hukum Islam. Faktanya, tempat pelayanan Kantor Urusan 

Agama pada awal kemerdekaan selalu berada tidak jauh atau bahkan 

berada masjid-masjid di wilayah kecamatan. 

Ketiga, keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dan pelanggaran 

terhadap pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan 

perkawinan. Adanya keterlibatan negara dalam pelaksanaan dan 

pencatatan perkawinan memastikan bahwa suatu perkawinan dilakukan 

sesuai hukum agama Islam. Sebab, Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya 

mencatat perkawinan tetapi juga harus menghadiri, memeriksa dan 

meneliti agar perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum Islam agar 

syarat-syarat dan rukun perkawinan terpenuhi dan tidak dilanggar. Selain 

itu, Pegawai Pencatat Nikah berfungsi sebagai wali hakim bagi pihak 

isteri yang tidak mempunyai wali agar tercapai keabsahan perkawinan. 

2. Periode Orde Baru 

Pada periode Orde Baru ini keinginan kuat kalangan Islam untuk 

menentukan keabsahan perkawinan sesuai dengan hukum Islam adalah 

ditandai dengan adanya rancangan undang-undang perkawinan khusus 

Islam. Keinginan umat Islam ini merupakan manifestasi dari paradigma 
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simbiotik-formalistik. Ketentuan hukum perkawinan Islam diupayakan 

agar diformalkan dalam bentuk undang-undang negara, agar dengan 

menggunakan kekuasaan, hukum agama tersebut efektif dijalankan oleh 

umatnya (simbiotik-formalistik). Pola simbiotik-formalistik ini dilihat 

kedekatan hukum agama yang masuk ke dalam hukum negara menempati 

posisi 75%, maka pola ini lebih dekat kepada integralistik. 

Hanya saja, keinginan kuat umat Islam tersebut mendapat 

tantangan dari kalangan sekuler yang menginkan hukum yang mengatur 

keabsahan perkawinan besifat bebas dan terlapas dari norma agama 

manapun. Karenanya, pemerintah merumuskan kembali RUU 

perkawinan dimana sebagian besar pasal-pasal di dalamnya mengambil 

pasal-pasal dari Burgerlijk Wetbook (BW) dengan ciri khas sekuler 

(sekularistik). Karenanya RUU ini mendapat penolakan dari kalangan 

Islam. Dengan kesepatakan bahwa keabsahan perkawinan didasarkan 

pada agama sebagaimana pasal 2, maka hal ini berarti bahwa terjalin 

hubungan simbiotik antara hukum agama dan hukum negara dalam 

undang-undang yang mengatur keabsahan perkawinan.  

Namun, pola simbiotika hubungan agama dan negara hingga 

dekade ini memunculkan pola sikap beragam masyarakat juga terlihat 

pada aspirasi sebagian umat Islam yang berhasil dilegislasi menjadi 

hukum negara. Pertama, kelompok umat Islam yang tidak mengakuinya 

sebagai aturan yang menggantikan hukum fiqh (hukum Islam). Kedua, 

kelompok umat Islam yang mengakuinya sebagai UU yang harus ditaati 
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dalam konteks sebagai warga negara; sembari tetap mengakui dan 

menjalankan aturan fiqh (hukum Islam). Ketiga, kelompok umat Islam 

yang menganggapnya sebagai UU negara yang sah perihal mengatur 

ketentuan perkawinan umat Islam Indonesia. Mereka menilai bahwa 

peraturan perundang-undangan perkawinan, yang mengatur ketentuan 

perkawinan umat Islam, merupakan format mutakhir fiqh munākahat 

versi Indonesia. 

Ketiga pola sikap umat Islam tersebut mencerminkan tiga bentuk 

paradigma simbiotik yaitu transformasi nilai-nilai agama ke dalam sistem 

hukum negara (simbiotik-substantif), pola hubungan yang saling 

menguntungkan karena agama dan negara saling mengisi (simbiotik-

mutualistik), maupun dalam bentuk menjadikan hukum-hukum agama 

dijadikan hukum negara agar dengan menggunakan kekuasaan, hukum 

agama tersebut efektif dijalankan oleh umatnya (simbiotik-formalistik). 

a) Simbiotik-Substantif 

Kelompok umat Islam yang tidak mengakuinya sebagai aturan 

yang menggantikan hukum fiqh. Posisi UU Perkawinan No. 1/1974 

atau bahkan KHI sekalipun yang hanya sebatas aturan hukum 

perkawinan yang bersifat pokok, selebihnya ketentuan-ketentuan 

dalam pelaksanaanya diserahkan kepada masing-masing agama dan 

keyakinan kepercayaanya/madzhabnya. Mereka tetap berpedoman dan 

hanya patuh kepada hukum fiqh. 
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Suatu perkawinan sudah sah jika memenuhi syarat dan rukum. 

Adanya proses pemberitahuan perkawinan, prosedur pelaksanaan 

perkawinan yang harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN/KUA) dan pelaksanaan pencatatan perkawinan 

merupakan proses administrasi agar dapat mempunyai kekuatan 

hukum formal. Sedangkan ketentuan syarat dan rukun perkawinan 

diberikan keleluasaan berdasarkan masing-masing agama dan  

kepercayaannya  sebagaimana UU Perkawinan No. 1/1974 tersebut. 

Pandangan kelompok ini menandakan adanya simbiotika 

hubungan agama dan negara masih bersifat kecil dimana aspek agama 

yang masuk ke negara sedikit yaitu porsi agama sebesar 25%, 

sehingga lebih cendrung mendekati sekuler (sekularistik). Dalam 

konteks ini, hukum Islam hanya bagian dari agama dan bukan hukum 

yang secara otonom mandiri dan serta dapat dikembangkan asal 

mengacu pada sumber dasarnya. Kondisi ini akan terjadi penyempitan 

makna apabila hukum agama dikotomikan dengan hukum negara 

sehingga terbangun kerangka berfikir sekularistik.  

Paradigma kelompok ini, hampir sama dengan pandangan dan 

pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh kalangan non muslim, 

dimana prosedur pelaksanaan perkawinan bagi non-muslim dilakukan 

sendiri dengan melibatkan para pemuka agama masing-masing. 

Berbekal surat keterangan dari pemuka Agama, maka akta perkawinan 

bagi non-muslim dapat dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil 
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(PPS) pada Kantor Catatan Sipil maksimal 60 hari sejak tanggal 

pelaksanaan perkawinan sebagaimana pasal 34 UU Adminduk No. 

23/2006. Dan jika melebihi batas waktu 60 haru tersebut, maka 

pencatatan perkawinannya ditetapkan melalui penetapan pengadilan. 

b) Simbiotik-Mutualistik 

Kelompok umat Islam yang mengakuinya sebagai UU yang 

harus ditaati dalam konteks sebagai warga negara; sembari tetap 

mengakui dan menjalankan aturan fiqh (hukum Islam). Keabsahan 

perkawinan tetap mengacu kepada hukum agama sebagaimana 

ketentuan syarat dan rukunya. Hanya saja, pluralitas pendapat hukum 

(madhhab) dalam Islam menjadi kekwatiran akan disalahgunakan 

untuk kepentingan pribadi, baik karena sengaja mengatasnamakan 

salah satu madhhab atau disebabkan ketidaktahuan mengenai syarat 

dan rukun perkawinan. Adanya pluralitas pendapat hukum (madhhab) 

dalam Islam sangat memungkinkan adanya penyalahgunaan dengan 

dalih perbedaan madhhab untuk kepentingan pribadi, seperti kasus 

nikah sirri yang banyak dilakukan di awal-awal penetapan UU 

Perkawinan No. 1/1974 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok 

pengajian usroh di kalangan mahasiswa diberbagai perguruan tinggi, 

atau kasus seperti kasus Aris Wahyudi dengan Nikahsirri.com-nya 

telah memiliki member 2700
132

 atau nikah adat yang disebabkan 

ketidaktahuan mengenai syarat dan rukun perkawinan yang banyak 

                                                           
132

www. Jawapos.Com, diakses Hari Kamis, 22 Nopember 2018 pukul 13.00. 
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terjadi di daerah-daerah minus pengetahuan agama Islam. Selain itu, 

adanya nikah muţ’ah baik karena sengaja mengatasnamakan salah satu 

madhhab yang seringkali menimbulkan gejolak sosial dan tidak jarang 

terjadi benturan dalam kelompok-kelompok Islam itu sendiri. 

Untuk itu, dilakukan unifikasi (penyatuan) hukum Islam dalam 

bentuk KHI sebagai solusi untuk menengahi tajamnya perbedaan 

madhhab yang tidak sedikit menimbulkan gejolak. Eksistensi KHI 

bukan madhhab baru dalam fiqh  (hukum Islam), melainkan 

merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab fiqh yang ada. 

Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KHI didominasi 

oleh madhhab Syafi’i. Hal ini dapat dilihat pada awal perumusannya, 

kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukannya, sebagian besar adalah ber-

madhhab Syafi’i (syafi’iyah) dengan ditetapkannya 13 kitab rujukan 

para hakim Pengadilan Agama sebagaimana dalam Edaran Biro 

Peradilan Agama No. B/I/735 tahun 1985. 

Dengan berpedoman pada KHI, keabsahan perkawinan 

didasarkan kepada agama dengan memenuhi syarat dan rukun 

perkawinan sebagaimana KHI. Karenanya, dalam pasal 6 ayat (1) KHI 

yang menetapkan bahwa untuk memenuhi pencatatan perkawinan, 

maka perkawinan harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN). Jika ada perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perkawinan tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana Pasal 6 ayat (2) KHI. 
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Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang melangsungkan perkawinan 

jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Karenanya, sebelum 

pelakasanaan perkawinan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diharuskan 

melakukan pemeriksaan dan meneliti kebenaran persyaratan baik 

secara formil berupa kelengkapan adminstrasi maupun secara materiil 

berupa syarat dan rukun perkawinan.  

Pada Pasal 7 KHI menyebutkan bahwa jika ada suatu 

perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri atau tanpa pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah dan tidak tercatat, maka perkawinan tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum. Karenanya, perkawinan semacam 

itu tidak dapat dibuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan. 

Oleh sebab itu, mekanisme pembuktiannya hanya dapat dilakukan 

dengan penetapan pengadilan melalui sidang itsbat sebagaimana Pasal 

7 KHI. Proses isbat nikah hakikatnya merupakan penetapan hakim 

terhadap suatu perkawinan yang telah dilakukan apabila memenuhi 

syarat dan rukum perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam 

(fiqh). Karenanya, secara praksis sidang isbat nikah, hakim akan 

menyidangkan permohonan penetapan keabsahan perkawinan dan 

menghadirkan dan meminta keterangan pihak-pihak yang terkait 

dalam perkawinan yang telah dilakukan termasuk saksi-saksi 

sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan (hukum acara 

perdata). 
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Jadi, eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam proses 

pelaksanaan perkawinan atau Hakim Pengadilan Agama dalam 

penetapan perkawinan (isbat nikah) sebagaimana Pasal 6 dan 7 adalah 

untuk mendapatkan kepastian hukum, agar ketentuan hukum formil 

dalam hal pencatatan perkawinan dan ketentuan keabsahan 

perkawinan berdasarkan syarat dan rukun nikah dapat terpenuhi. 

Karenanya, di masa Orde Baru, pencatatan perkawinan seringkali 

tereduksi menjadi satu-satunya pelaksanaan perkawinan yang sah dan 

resmi diakui negara karena telah memenuhi kepastian hukum. Oleh 

sebab itu, penggunaan satu term yaitu, ”perkawinan yang sah” 

mempunyai arti sah secara agama dengan terpenuhinya syarat dan 

rukun dan resmi diakui negara karena tidak melanggar ketentuan 

hukum formil berupa pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan 

undang-undang perkawinan. 

c) Simbiotik-Formalistik 

Kelompok umat Islam yang menganggapnya sebagai UU 

negara yang sah perihal mengatur urusan perkawinan umat Islam 

Indonesia. Keberadaan hukum-hukum agama dijadikan hukum negara, 

agar dengan menggunakan kekuasaan, hukum agama tersebut efektif 

dijalankan oleh umatnya (simbiotik-formalistik). Pola simbiotik- 

formalistik ini menurut istilah Marzuki Wahid, hukum agama yang 

masuk ke dalam hukum negara menempati posisi 75%, sehingga pola 

ini lebih dekat kepada integralistik. 
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Kelompok yang mempunyai sikap pola seperti ini karena 

mereka menilai bahwa UU Perkawinan, sepanjang yang mengatur 

perkara perkawinan umat Islam, merupakan format mutakhir fiqh 

munākahat versi Indonesia termasuk ketentuan pencatatan 

perkawinan. Bagi mereka, fiqh yang ada tetap diberlakukan sejauh 

tidak diatur dalam UU Perkawinan No. 1/1974. 

Dengan mengategorikan undang-undang perkawinan sebagai 

hukum fiqh, maka tidak ada alasan syar’i yang lebih kuat untuk 

menolak kewajiban pencatatan pernikahan sebagai fiqh baru 

Indonesia, sehingga perkawinan yang tidak tercatat hukumnya tidak 

sah menurut fiqh versi ini. Dengan demikian tidak ada lagi dikotomis 

antara ”sah menurut agama dan atau sah menurut negara”, atau tidak 

ada lagi istilah “perkawinan sah tetapi tidak mempunyai kekuatan 

hukum”. Sebab hukum agama telah menjadi hukum negara atau 

sebaliknya hukum negara sekaligus menjadi hukum agama (simbiotik-

formalistik) 

Pada periode Orde Baru, dari ketiga kelompok tersebut di atas, 

pengaruh yang paling dominan adalah simbiotik-mutualistik yang 

mengakui UU Perkawinan yang harus ditaati dalam konteks sebagai warga 

negara; sembari tetap mengakui dan menjalankan aturan fiqh. Keabsahan 

perkawinan tetap mengacu kepada hukum agama sebagaimana ketentuan 

syarat dan rukunya. Hal ini disebabkan karena pandangan ini sejalan 

dengan pemikiran pemerintah yang didukung oleh kekuasaan atau negara, 
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dimana pada periode Orde Baru ini sangat menekankan adanya kepastian 

hukum dalam pelaksanaan perkawinan.  

Adanya kebutuhan kepastian hukum sangat kuat berpengaruh 

terhadap perkembangan pemikiran hukum perkawinan sebagai akibat dari 

pengaruh penjajah Belanda sebagai negara Eropa Kontinental. Selain itu, 

adanya kepastian hukum merupakan konsekuensi logis dari negara hukum 

penganut rechtsstaat. Dalam UUD 1945 secara tegas disebutkan bahwa 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat). 

Penggunaan kata rechtsstaat merujuk pada sistem civil law dengan 

paradigma hukum positivistik. Kerakteristik penegakan hukum dengan 

sistem civil law sebagaimana dianut oleh negara-negara Eropa Kontenental 

adalah menjadikan parameter tercapainya tujuan hukum diukur oleh 

sejauhmana penegakan hukum sesuai dengan ketentuan formal dalam 

suatu peraturan perundang-undangan. Karenaya, paradigma hukum 

positivistik sangat mempengaruhi pemikiran umat Islam sehingga dalam 

menentukan keabsahan perkawinan harus ada kepastian hukum. Adanya 

kebutuhan kepastian hukum mengenai syarat dan rukun perkawinan 

semakin dirasakan oleh sebagian kalangan muslim khusunya kalangan 

Islam modernis.  

C. MASA REFORMASI 

Polemik keabsahan perkawinan yang terjadi pada masa Orde Baru 

masih terus terjadi hingga pada masa Reformasi. Perbedaan ketiga kelompok 

pemikiran tersebut terus berlanjut hingga periode Reformasi. Bahkan di awal-
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awal reformasi, muncul kembali perdebatan lama mengenai keabsahan 

perkawinan yang selama Orde Baru dianggap selesai. Munculnya kembali 

perdebatan keabsahan perkawinan sebagaimana pasal 2 UU Perkawinan No. 

1/1974. Jika selama Orde Baru yang perdebatan didominasi oleh simbiotik-

mutualistik yang mengakui UU Perkawinan yang harus ditaati dalam konteks 

sebagai warga negara; sembari tetap mengakui dan menjalankan aturan fiqh. 

Namun di Era Reformasi, lebih dinominasi oleh pemikirian simbiotik-

substantif, dimana norma agama hanya menjiwai dan transformasi nilai-nilai 

ke dalam sistem hukum negara.  

Perubahan arah pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan adanya 

tuntutan untuk mendapatkan keadilan hukum. Jika selama Orde Baru suatu 

perkawinan tidak tercatat berakibat tidak terpenuhinya hak-hak hukumnya, 

maka di Era Reformasi, suatu perkawinan yang tidak tercatat tetap 

mendapatkan hak-hak dalam status hukum perkawinannya atas dasar 

keadilan. Rasa keadilan hukum inilah, di Era Reformasi menjadi kerakteristik 

tersendiri. Adanya perubahan paradigma hukum dari pardigma positivistik ke 

arah paradigma post positivistik menjadi hal menarik hingga membuka akses 

seluas-luasnya bagi masyarakat dalam melakukan gugatan ke Mahkamah 

Kosntitusi untuk yudisial revieu UU Perkawinan No. 1/1974. 

Perubahan paradigma hukum dari pardigma positivistik dengan 

sifatnya yang mengedepankan kepastian hukum ke arah paradigma post 

positivistik dengan sifatnya yang mengedepankan keadilan hukum, diawali 

dengan pengahapusan kata kata ”rechtsstaat” dalam UUD 1945. Jika sebelum 
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Era Reformasi, Indonesia UUD 1945 secara tegas disebutkan bahwa 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), namun, 

setelah dilakukan amandemen UUD 1945 kata ”rechtsstaat” dalam UUD 

1945 tersebut dihapus. Penghapusan kata ”rechtsstaat” tersebut menandakan 

bahwa Indonesia tidak hanya penganut sistem civil law tetapi juga penganut 

sistem common law.  

Negara hukum dengan sistem civil law sebagaimana dianut oleh 

negara-negara Eropa Kontenental, parameter tercapainya tujuan hukum 

diukur oleh sejauhmana penegakan hukum sesuai dengan ketentuan formal 

dalam suatu peraturan perundang-undangan.
133

 Sedangkan negara hukum 

dengan sistem common law sebagaimana dianut oleh negara-negara Anglo 

Sexon, parameter tercapainya tujuan hukum bukankah berdasarkan ketentuan 

formal peraturan perudang-undangan tatapi sejauhmana memenuhi rasa 

keadilan. Implimentasi sistem common law pasca amandemen tersebut, 

menurut  Mahfud MD, hakim dalam memutus suatu perkara diperbolehkan 

keluar dari ketentuan formal peraturan perudang-undangan apabila dirasakan 

ketentuan formal peraturan perudang-undangan tersebut tidak memenuhi rasa 

keadilan dalam suatu perkara yang sedang ajukan oleh pihak-pihak pencari 

keadilan. Jadi objektifitas keadilan tidak dapat diukur dari penerapan suatu 

ketentuan formal peraturan perudang-undangan, namun parameter keadilan 

dapat dilihat dari public common sense (keadilan yang dirasakan oleh orang 

banyak). 

                                                           
133

 Menurut Gustave Rahbech, sebagaiman dikutip oleh Mahfud MD menyebutkan bahwa tujuan 

hukum adalah adanya kepatian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. www.viva.com 

diakses pada tanggal 22 Nopember 2018. 
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Rasa keadilan inilah yang banyak menjadi tuntuan dalam pelaksanaan 

hukum termasuk dalam pelaksanaan UU Perkawinan No. 1/1974. Jika di 

masa Orde Baru, suatu perkawinan yang tidak tercatat ada banyak kalangan 

yang merasa tidak mendapatkan ketidakadilan. Karenanya, pasca adanya 

putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 pada tahun 2012, dan Putusan No. 

68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama yang menguji Pasal 2 

ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974 terhadap Pasal 28 Pasal 28, dan Pasal 27 

UUD 1945, telah mengubah arah UU Perkawinan No. 1/1974 yang selama 42 

tahun tidak tersenyentuh untuk direvisi. 

Putusan MK tersebut merupakan tafsiran resmi  undang-undang yang 

berlaku di Indonesia, bersifat final dan mengikat tentang keabsahan 

perkawinan di Indonesia. Adanya putusan MK tersebut, menegaskan kembali 

bahwa agama tetap menjadi satu-satunya tolak ukur terhadap keabsahan 

perkawinan. Dari sinilah MK memposisikan agama dan negara terjalin pada 

posisi yang seimbang dan saling mengisi (simbiotik), sehingga tidak ada yang 

merasa superieur antara hukum agama dan negara. Satu sisi agama menjadi 

landasan hidup bagi individu-individu dalam kelompok masyarakat dan 

menjadi media perekat dalam kebersamaan kaitannya dengan Tuhan. Di sisi  

yang lain, negara mempunyai peran dalam memberikan pedoman untuk 

menjamin kepastian hukum dalam ikatan perkawinan, khususnya 

memberikan perlindungan dalam pembentukan keluarga untuk melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. Karenanya, MK mempertegas 

bahwa pencatatan perkawinan merupakan formulasi legal dari keabsahan 
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perkawinan kaitanya dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, keabsahan 

perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi fomalnya, tetapi juga harus dilihat 

dari sisi spritual dan sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa posisi agama 

sebagai menentu keabsahan perkawinan, sedangkan poisi negara sebagai 

penentu keabsahan administratif. 

Dari penegasan ini terjadi perubahan paradigma pemikiran dalam 

memposisikan agama dan negara. Jika pada masa Orde Baru, adanya satu 

term ”perkawinan yang sah” diinterpretasikan bahwa hal itu mengandung arti 

sah secara agama dan memenuhi legal formal. Maka di Era Reformasi, 

muncul dua term, yaitu ”sah menurut hukum agama” dan ”sah menurut 

menurut hukum negara”. Munculnya dua term tersebut, menjadikan 

penyempitan makna karena hukum agama dikotomikan dengan hukum negara 

sehingga terbangun kerangka berfikir sekularistik, atau paling tidak pola 

hubungan agama dan negara pada posisi simbiotik-substantif. Selain itu, Jika 

selama Orde Baru suatu perkawinan tidak tercatat berakibat tidak 

terpenuhinya hak-hak hukum dalam perkawinannya, maka di Era Reformasi, 

suatu perkawinan yang tidak tercatat tetap mendapatkan hak-hak hukum 

dalam perkawinannya atas dasar keadilan. 

Munculnya dua term tersebut dapat ditemukan dalam UU Adminduk 

23/2006 dan perubahannya, UU Adminduk No. 24/2013. Kalau dalam UU 

Adminduk 23/2006 dimana pasal 49 dan pasal 50 menggunakan satu term, 

yaitu “perkawinan yang sah”. Namun, kini pasal tersebut dirubah dengan UU 

Adminduk No. 24/2013, dimana pasal 49 ayat (2) berbunyi: 
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”Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah 

melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum 

sah menurut hukum negara” 

 
Sedangkan dalam pasal 50 ayat (2) berbunyi: 

“Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah 

melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum 

negara” 

 
 Dalam pasal 49 UU Adminduk No. 24/2013, menyebutkan akta 

kelahiran anak dapat diterbitkan pada pengakuan anak. Dalam penjelasan  

pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak 

yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum 

agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Maksud pengakuan anak 

dalam penjelasan pasal tersebut adalah pengakuan seorang ayah terhadap 

anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama 

dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. 

Sedangkan dalam pasal 50 UU Adminduk No. 24/2013 menyebutkan 

bahwa akta kelahiran anak dapat diterbitkan pada pengesahan anak. Dalam 

pasal 50 ayat (2) dijelaskan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak 

yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum 

agama hukum negara. Maksud "pengesahan anak" dalam penjelasan pasal 

tersebut adalah pengesahan status seorang anak yang dilahirkan akibat 

perkawinan yang sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan 

perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum 

negara. 
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Dengan adanya perubahan UU Adminduk tersebut, pada tataran teknis 

kemudian diatur dalam Peraturan Manteri Dalam Negeri RI No. 118 Tahun 

2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan 

Sipil. Dengan aturan teknis ini, suatu perkawinan yang tidak tercatat tetap 

dianggap sah. Pasangan suami-isteri (keluarga) yang telah melakukan 

perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak mempunyai akta nikah, 

tetapi pasangan (keluarga) tersebut akan mendapatkan Kartu Keluarga. Dalam 

Kartu Keluarga tersebut diterangkan bahwa status perkawinan yang belum 

tercatat pada kolom status perkawinan. Adanya keterangan status perkawinan 

tersebut merupakan format blanko Kartu Keluarga yang baru, di samping 

adanya penambahan kolom yang menerangkan tanggal pencatatan 

perkawinan. 

Selain itu, dalam Peraturan Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016, ada 

empat istilah dalam penerbitan Akta Kelahiran sebagai akibat hukum dari 

keabsahan perkawinan tersebut. Pertama, pada Akta Kelahiran Anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah secara agama dan 

tercatat. formulasi kalimat di dalamnya cukup memuat anak yang dilahirkan 

dari (ayah) dan (ibu). Kedua, Akta Kelahiran Anak yang dilahirkan dalam 

atau sebagai akibat perkawinan belum tercatat sesuai perundang-undangan 

tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan 

perkawinan sebagai suami-isteri. formulasi kalimat di dalamnya memuat anak 

yang dilahirkan dari (ayah) dan (ibu) yang perkawinannya belum tercatat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Akta Kelahiran Anak 
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yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan belum tercatat sesuai 

perundang-undangan dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu 

Keluarga tidak menunjukkan perkawinan sebagai suami-isteri. formulasi 

kalimat di dalamnya cukup memuat anak yang dilahirkan dari yang 

melahirkan (ibu). Keempat, Akta Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal 

usulnya atau keberadaan orang tuanya. Formulasi kalimat di dalamnya sama 

sekali tidak memuat nama dan identitas orang tuanya. 

Jadi, keberadaan Kartu keluarga dan Akta Kelahiran Anak yang baru 

tersebut, memberi jawaban terhadap tuntutan pihak-pihak yang dirugikan  

karena perkawinan yang tidak tercatat. Jika sebelumnya, di masa Orde Baru 

suatu perkawinan yang tidak tercatat, menimbulkan kerugian karena negara 

tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan 

sebagai akibat tidak mempunyai bukti autentik. Maka, pada Era Reformasi 

ini, akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat 

tidak ada lagi. Kondisi ini merupakan bentuk implimentasi paradigma post-

positivisme hukum dengan sistem hukum common law yang lebih 

mengedepankan keadilan hukum daripada kepastian hukum. 

Konsekuensinya, negara mengakui sahnya perkawinan yang 

dilakukan menurut hukum agama yang tercatat dalam bentuk Akta 

Perkawinan dan yang diakuinya dalam bentuk Kartu Keluarga dan Akta 

Kelahiran Anak. Selanjutnya, adanya pengakuan sahnya perkawinan yang 

dilakukan menurut hukum agama yang tidak tercatat tersebut, dapat saja 
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kemudian dijadikan suatu alat bukti untuk melakukan tuntutan-tuntutan dalam 

melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak nafkah dan hak waris ke 

pangadilan. Meskipun hingga saat ini, permohonan gugatan perdata di 

pengadilan masih menggunakan Akta Perkawinan (Akta Nikah) sebagai akta 

autentik dalam membuktikan perkawinan, namun sangat memungkinkan 

Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran Anak tersebut dapat dijadikan alat bukti 

yang sah. Sebab pertama, Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran Anak sudah 

memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Secara materiil, keabsahan 

perkawinan diakui dalam Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran Anak, hanya 

saja perkawinannya tidak tercatat. Secara formil, Kartu Keluarga atau Akta 

Kelahiran Anak menurut teori pembuktian hukum perdata bahwa surat atau 

tulisan dapat menjadi alat bukti sebagaimana Pasal 1874 KUH Perdata. 

Kedua, paradigma hukum post-positivistik dengan sistem hukum 

common law di Era Reformasi membuka ruang untuk mejadikan Kartu 

Keluarga atau Akta Kelahiran Anak sebagai alat bukti yang sah untuk 

melakukan tuntutan-tuntutan dalam melakunan upaya hukum untuk 

mendapatkan hak nafkah dan hak waris. Sebab dalam sistem hukum common 

law penegakan hukum hakim dalam memutus suatu perkara diperbolehkan 

keluar dari ketentuan formal peraturan perudang-undangan apabila dirasakan 

ketentuan formal peraturan perudang-undangan tersebut tidak memenuhi rasa 

keadilan dalam suatu perkara yang sedang diajukan oleh pihak-pihak 

penggugat/pemohon. 
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Dalam kondisi seperti inilah, perlu dipertanyakan eksistensi Akta 

Perkawinan (Akta Nikah) sebagai bukti perkawinan dan Kantor Urusan 

Agama (KUA) sebagi lembaga pengawas dan pelaksana perkawinan bagi 

umat Islam. Jika pada saat penelitian ini dilakukan, Kantor Urusan Agama 

(KUA) masih berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pelaksana 

perkawinan, maka sangat memungkinkan Kantor Urusan Agama (KUA) 

hanya tidak berwenang melaksanakan perkawinan, kecuali hanya berfungsi 

sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Kondisi ini akan 

bernasib sama dengan umat non-muslim, Kantor Catatan Sipil (sekarang 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang berjalan sejak tahun 1983 

dengan adanya Keppres No. 12 Tahun 1983 dan SK Mendagri No. 55 Tahun 

1983 dan kuatkan oleh Instruksi Mendagri pada tanggal 1 Juni 1989. Selain 

itu, juga tidak menutup kemungkinan, menyatuan pencatatan perkawinan ke 

dalam Kantor Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil) baik umat Islam maupun non-muslim dengan maraknya gugatan dan 

tuntutan penyatuan pencatatan perkawinan ke dalam satu kementerian/ 

lembaga negara. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa dinamika keabsahan perkawinan di 

Indonesia terjadi perubahan dari waktu ke waktu. 

1. Masa Sebelum Kemerdekaan  

Pada masa berlakunya Regeerings Reglement (Stbl. 1884 No. 129 

di Negeri Belanda jo. Stbl.1885 No. 2 di Indonesia) keabsahan perkawinan 

didasarkan pada hukum perkawinan Islam karena umat hukum diberi 

kebebasan untuk menjalankan hukum Islam, sehingga hubungan antara 

agama dan negera berjalan secara sinergis (simbiotik). Hal ini dipengaruhi 

oleh berlakunya teori receptiu in cimplexu dan sikap politik Belanda yang 

akomodatif untuk mendapatkan simpatik umat Islam. Namun, sikap politik 

umat Islam yang semakin gencar melakukan perlawanan, maka Belanda 

melakukan strategi adu domba antara hukum Islam dan hukum adat, 

sehingga memunculkan teori receptie yang mengubah arah sistem hukum 

perkawinan ke arah sekularistik, sehingga keabsahan perkawinan 

ditentutan oleh hukum di luar hukum agama Islam, sebagaimana Indische 

Staats Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416). Pada masa penjajahan 

Jepang, kembalinya pemberlakuan hukum Islam memberi kebebasan dari 

belenggu sekuralistik karena keabsahan perkawinan yang didasarkan pada 
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hukum perkawinan Islam karena umat hukum diberi kebebasan untuk 

menjalankan hukum Islam. 

2. Masa Pasca Kemerdekaan  

Pada masa Orde Lama keabsahan perkawinan Islam didasarkan 

kepada agama, sebagaimana UU Pencatatan NTR 22/1946, Insruksi No. 4 

Tahun 1947 tentang pelaksanaan ajaran syari’at Islam dalam Pernikahan 

dan Keputusan Menteri Agama No. 4/1952 tentang Wali Hakim (tauliyat). 

Adanya aturan tersebut serta keterlibatan Pegawai Pencatat NTR 

menandakan hubungan simbiotik. Kedekatan agama dalam dengan negara 

menempati porsi 50% (simbiotik-muatualistik). Pada masa Orde Baru 

agama sebagai tolok ukur kebsahan perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 

(1) UU Perkawinan No. 1/1974. Namun, porsi agama pada masa ini 

sebatas nilai dan norma yang menjiwai UU Perkawinan (simbiotik-

substantif). Setelah adanya KHI, arah kepastian hukum dalam menerapkan 

hukum perkawinan Islam semakin nyata. Kepastian hukum ini, sangat 

dirasakan sebagai akibat sistem hukum civil law yang berparadigma 

hukum positivistik, sehingga perkawinan harus dilakukan di hadapan PPN 

agar terpenuhi syarat dan rukun perkawinan (simbiotik-mutualistik). 

3. Masa Reformasi  

Pada Era Reformasi, perubahan sistem politik otoritarianism ke arah 

egalitarianism dan perubahan arah penegakan hukum dari paradigma 

positivistik ke paradigma post-positivistik membawa implikasi terhadap 

formulasi keabsahan perkawinan. Era reformasi bersistem hukum civil law 
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sekaligus common law. Jika pada orde baru term ”perkawinan yang sah” yang 

mengandung arti sah secara agama dan sekaligus memenuhi legal formal 

(tercatat) dan berakibat tidak terpenuhinya hak-hak hukum dalam 

pelanggarannya (simbiotik-mutualistik), namun di era reformasi muncul term 

formulasi keabsahan perkawinan menjadi ”sah menurut hukum agama” dan 

”sah menurut menurut hukum negara” atau sebaliknya sehingga 

memunculkan dikotomi antara hukum agama dan hukum negara (simbiotik-

substantif). 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran 

yang dapat disampaikan dalam tulisan ini, yaitu: 

1. Perlu adanya perubahan bersama tentang paradigma keabsahan 

perkawinan yang menyeluruh agar tercipta keadilan hukum sekaligus 

kepastian hukum, sehingga diharapkan pelaksanaan hukum perkawinan 

yang dijalankan khusunya umat Islam tidak berjalan masing-masing antara 

hukum fiqh yang diyakini dengan ketentuan hukum positif. 

2. Penelitian ini hanya sebatas menganalisis temuan penelitian dalam 

dinamika formulasi keabsahan perkawinan, namun belum meneliti dan 

membahas tataran ideal dalam formulasi keabsahan perkawinan. 

Karenaya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan formulasi 

kebasahan perkawinan yang ideal sesuai dengan konteks negara Pancasila 

yang penduduknya plural dan mayoritas muslim. 
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TABEL MATRIK PENELITIAN 

KONTEKS 

PENELITIAN 

FOKUS 

PENELITIAN 

TUJUAN 

PENELITAN 

METODE 

PENELITAN 

SUMBER DATA 

PENELITIAN 

KESIMPULAN 

Fomulasi keabsahan 

perkawinan di 

Indonesia 

mengalami 

dinamika yang 

tinggi. Dinamika ini 

ditandai dengan 

adanya perubahan 

yang sangat dinamis 

dalam norma dan 

meteri hukum yang 

menentukan 

keabsahan 

perkawinan. 

Perubahan tersebut 

juga diikuti oleh 

tajamnya 

perdebatan (tension) 

dalam interpretasi 

keabsahan 

perkawinan 

sepanjang sejarah 

Indonesia. 

Karenanya, 

penelitian ini ingin 

mengungkap 

perkembangan 

1. Bagaimana 

dinamika 

formulasi 

keabsahan 

perkawinan 

di Indonesia 

pada masa 

sebelum 

kemerdekaan

, pasca 

kemerdekaan 

dan era 

reformasi? 

1. untuk 

menggambar

kan dinamika 

formulasi 

keabsahan 

perkawinan 

di Indonesia 

pada masa 

sebelum 

kemerdekaan, 

pasca 

kemerdekaan 

dan era 

reformasi. 

 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah metode 

penelitian 

socio-legal 

yang bersifat 

kualitatif 

dengan jenis 

penelitian yang 

digunakan 

adalah jenis 

penelitian 

Pustaka 

(Library 

research). Ada 

tiga 

pendekatan, 

yaitu 

pendekatan 

yuridis 

normatif untuk 

menganalisis 

norma-norma 

dalam sistem 

hukum 

perkawinan, 

Data Primer: 

 Tulisan atau 

kajian pada kitab-

kitab turats, buku 

ilmiah, skripsi, 

tesis, disertasi, 

media cetak, 

media elektronik 

dan beberapa 

jurnal yang 

membahas 

tentang hukum 

perkawinan 

Islam, Hukum 

Perkawinan di 

Indonesia, 

Pencatatan 

Perkawinan, 

Undang-undang 

Perkawinan, 

Hukum Adat, 

Hukum Positif 

dan sejarah 

pembentukannya 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan, 

bahwa pada masa penjajahan, 

polarisasi agama dan negara terjalin 

secara simbiotik, dimana formulasi 

keabsahan perkawinan berdasarkan 

agama. Hanya saja, pada masa 

penjajahan Belanda berlakunya 

teori receptie, menjadikan formulasi 

keabsahan perkawinan berdasarkan 

hukum negara (sekularistik). 

Setelah penjajahan beralih ke 

Jepang, pasca kemerdekaan hingga 

era reformasi, norma agama selalu 

dijadikan sumber hukum dalam 

sistem hukum perkawinan dan 

formulasi keabsahan perkawinan 

berdasarkan agama (simbiotik). 

Namun dalam pola simbiotik 

tersebut, terjadi dinamika dan 

perdebatan tentang sejauhmana 

kedekatan agama terhadap negara 

apakah substantif, mutualistik atau 

formalistik. Dinamika tersebut 

dipengaruhi oleh perubahan sikap 

penguasa dari otoranianism ke arah 

egalitarianism dan adanya 

perubahan arah penegakan hukum 

2. Bagaimana 

wujud dan 

implikasi 

sosial-politik 

dalam 

dinamika 

formulasi 

keabsahan 

perkawinan 

di Indonesia? 

 

 

2. untuk 

menggambar

kan wujud 

dan implikasi 

sosial-politik 

dalam 

dinamika 

formulasi 

keabsahan 

perkawinan 

di Indonesia. 
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pemikiran hukum 

Islam dalam sistem 

hukum perkawinan 

dan materi hukum 

yang 

memformulasikan 

keabsahan 

perkawinan secara 

mendalam dan lebih 

konprehensif.  

3. Bagaimana 

implikasi 

relasi agama 

dan negara 

bagi 

formulasi 

keabsahan 

perkawinan 

di Indonesia? 

3. untuk 

menggambar

kan implikasi 

relasi agama 

dan negara 

bagi 

formulasi 

keabsahan 

perkawinan 

di Indonesia. 

Pendekatan 

historis untuk 

menganalisis 

sejarah 

dinamika 

formulasi 

keabsahan 

perkawinan 

dan 

pendekatan 

sosial untuk 

memahami dan 

memberikan 

penjelasan 

tantang 

konteks sosial 

dan 

konfigurasi 

politik yang 

mempengaruhi 

dinamika 

formulasi 

keabsahan 

perkawinan. 

Data Sekunder: 

 UU 

Perkawinan 

No. 1/1974 

 KHI. 

 UU No. 22 

Tahun 1946 

 PP No. 9/1975 

perkawinan dari paradigma 

positivistik menuju paradigma post-

positivistik. Jika sebelum reformasi 

formulasi keabsahan perkawinan 

diformulasikan dalam term 

”perkawinan yang sah” yang 

mengandung arti sah secara agama 

dan sekaligus memenuhi legal 

formal (tercatat) dan berakibat tidak 

terpenuhinya hak-hak hukum dalam 

pelanggarannya (simbiotik-

mutualistik), namun di era 

reformasi terjadi perubahan arah 

penegakan hukum ke arah 

paradigma post-positivistik yang 

lebih mengedapankan keadilan 

hukum. Akibatnya, term formulasi 

keabsahan perkawinan menjadi 

”sah menurut hukum agama” dan 

”sah menurut menurut hukum 

negara” atau sebaliknya (simbiotik-

substantif). Keadilan hukum 

tersebut diwujudkan dengan 

menerbitkan Kartu Susunan 

Keluarga atau Akta Kelahiran bagi 

perkawinan tidak tercatat dengan 

formulasi keterangan ”status 

perkawinan belum tercatat”. 
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