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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA 

KEWARGANEGARAAN 

 

A. PERKAWINAN 

1. Pengertian Perkawinan Secara Umum 

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis 

kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki – laku, ada daya 

saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini berakibat 

sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat adalah bahwa dengan 

hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar  menyendirikan diri 

dari anggota – anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahwa 

kalau kemudian ada anak – anak keturunan mereka, dengan anak – anaknya itu 

mereka merupakan suatu keluarga tersendiri.
25

 

Perkawinan merupakan bentuk kerjasama dalam kehidupan antara seorang 

laki – laki dan seorang wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan 

khusus dan hal ini diperhatikan oleh agama, negara, dan adat. Hal ini berarti dari 

pperaturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain 

sehingga pasangan suami istri ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan 

yang sah menurut hukum, agama, negara, dan juga adat. Sebelum adanya Undang 

                                                             
25

 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ctk. Kesembilan, Sumur Bandung, 

Jakarta, 1991, Hlm. 7.  
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– Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan 

bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah. 
26

 

Terdapat beberapa definisi perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu : 

1) Prof. Subekti, S.H. : Perkawinan adalah pertalian yang sah antara 

seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
27

 

2) Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. : Perkawinan adalah suatu 

hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.
28

 

3) Prof. Wirjono Prodjodikiro, S. H. : Perkawinan adaah suatu hidup 

bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, yang 

memenuhi syarat – syarat yang termasuk dalam peraturan hukum 

perkawinan.
29

 

4) Sayuti Thalib : Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga 

antar seorang laki – laki dengan seorang perempuan.
30

 

Dapat disimpulkan, bahwa pengertian perkawinan dapat diperinci sebagai 

berikut : 

1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri. 
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan 

Hukum Agama, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 4. 
27
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2) Ikatan lahir batin tersebut ditujukan untuk membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia yang kekal dan sejahtera. 

3) Ikatan dan tuuan bahagia yang kekal tersebut berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa.
31

 

 

2. Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya 

Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip 

dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan 

dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sebeu 

berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku 

berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai 

daerah. Hal terebut dijelaskan dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : 

1) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum 

Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat; 

2) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; 

3) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74); 

                                                             
31

 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas – Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Ctk. Pertama 

PT. Bina Aksara, Jakarta, 1897, Hlm. 3. 
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4) Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan 

Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

dengan sedikit perubahan; 

5) Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia 

keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; 

6) Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa 

dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata.
32

 

Berdasarkan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dinyatakan bahwa : 

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan 

berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi 

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen 

Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling 

op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan 

lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam 

Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”
33

 

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa : 

                                                             
32

 Tinjauan Umum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Butir dua. 
33

 Pasal 66 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”  

Jadi, menurut perundangan tersebut perkawinan tidak hanya sebagai ikatan 

perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan. Hal tersebut dilihat dari 

tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian 

perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, perlu dipahami benar – benar 

oleh masyarakat karena hal tersebut merupakan landasan pokok dari aturan 

hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat Dallam Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang 

perkawinan.
34

 

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 1974, jika diperhatikan adalah sangat ideal, karena tujuan perkawinan itu 

tidak hanya dilihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu 

pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu 

keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bgi keduanya dan yang sesuai 

dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan 

itu hendklah berlangsung seumur hidup dan tidak mudah untuk diputuskan.
35
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a. Asas – Asas Perkawinan 

  Di  dalam  suatu  perkawinan  perlu  adanya  suatu  ketentuan  yang 

menjadi  dasar  atau  prinsip  dari  pelaksanaan  suatu perkawinan. Berikut  ini 

akan diuraikan tentang asas - asas mengenai perkawinan yang diatur dalam 

penjelasan  umum  dari Undang  -  Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yaitu : 

a) Tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan 

 kekal.  Untuk  itu  suami  istri  perlu  saling  membantu  dan 

melengkapi, agar  masing  -  masing  dapat  mengembangkan  

kepribadiannya membantu dan mencpai kesejahteraan spiritual dan 

material. 

b) Dalam Undang  - Undang  ini, dinyatakan bahwa  suatu perkawinan  sah 

bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing  -  masing  agamnya  dan 

kepercayaannya  itu  dan  di  samping  itu  tiap  -  tiap  perkawinan  harus 

dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

c) Undang  -  Undang  ini  menganut  azaz  monogami.  Hanya  apabila 

dikehendaki  yang  bersangkutan,  karena  hukum  dan  agama  dari  yang 

bersangkutan  mengijinkan,  seorang  suami  dapat  beristeri  lebih  dari 

seorang.  

d) Undang  - undang  ini  (UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 

No 9 Tahun 1975) menganut prinsip bahwa calon suami isteri  itu harus 

telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 



23 
 

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir 

pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.  

e) Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang 

bahagia  kekal  dan  sejahtera,  maka  undang  -  undang  ini  menganut 

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.  

f) Hak dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami,  baik  dalam  kehidupan  rumah  tangga maupun  dalam pergaulan 

masyarakat,  sehingga  dengan  demikian  segala  sesuatu dalam  keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
36

 

 

b. Syarat – Syarat Sahnya Perkawinan 

 Pengaturan mengenai syarat – syarat sahnya perkawinan terdapat dalam 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimulai dari Pasal 6 

sampai dengan Pasal 12. Undang – Undang ini mengenal dua macam syarat 

perkawinan, yaitu :
 37

 

a) Syarat Materiil 

 Syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak 

yang hendak melaksanakan perkawinan. Syarat – syarat adalah sebagai berikut :
38 

 

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 
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(2) Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun 

terlebih dahulu harus memperoleh izin kedua orang tua. 

(3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun. 

(4) Bagi pihak pria yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun 

terlebih dahulu harus memperoleh dispensasi dari pengadilan atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

(5) Kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan 

perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8. 

(6) Bagi seorang yang akan melangsungkan perkawinan untuk kedua, ketiga, 

dan keempat (berpoligami) harus tunduk pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

(7) Bagi calon suami istri tersebut bukan merupakan perkawinan untuk ketiga 

kalinya, artinya setelah kawin lalu cerai kemudian kawin lagi, dan setelah 

itu cerai lagi, maka untuk melangsungkan perkawinan yang ketiga kalinya 

dilarang sepanjang hukum masing – masing agama atau kepercayaan itu 

dari yang bersangutan tidak menentukan lain. 

(8) Bagi wanita berlaku jangka waktu tunggu, apabila ia hendak 

melangsungkan perkawinan setelah cerai suaminya, maka terlebi dahulu 

harus berakhir dahulu jangka waktu tunggunya. 
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b) Syarat Formil 

 Syarat formil adalah syarat formalitas yang berhubungan dengan 

pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil adalah 

sebagai berikut :
 39

 

(1) Pemberitahuan dari yang akan melangsungkan perkawinan kepada 

Pegawai Pencatat Perkawinan secara tertulis atau lisan minimal 10 

(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan dan pemberitahuan 

tersebut harus memuat nama, umur, agama, atau kepercayaan, pekerjaan, 

dan tempat kediaman calon mempelai, khusus yang beragama Islam harus 

meliputi wali nikah, nama saksi, dan lain – lain. 

(2) Penelitian dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah menerima 

pemberitahuan tersebut dan dalam melakukan penelitian tersebut harus 

bertindak aktif. 

(3) Pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada 

umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan – keberatan bagi 

dilangsungkannya perkawinan itu, jika bertentangan dengan hukum, 

agama, atau kepercayaan, atau bertentangan dengan peraturan perundang – 

undangan lainnya. 

(4) Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan 

setelah hari kesepuluh sejak pengumuman. Perkawinan tercatat secara 

resmi, jika akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, 
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kedua orang saksi, dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Kemudian 

pemberian kutipan akta perkawinan kepada suami dan istri. 

(5) Pencegahan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan diatur dalam Pasal 

13(tiga belas) sampai dengan Pasal 21 (duapuluh satu) Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Pencegahan dapat dicegah apabila ada pihak yang 

tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

Pencegahan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana 

perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada Pegawai 

Pencatat Perkawinan. Hal tersebut juga diberitahukan kepada calon 

mempelai. Sedangkan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 (dua 

puluh dua) sampai dengan Pasal 28 (duapuluh delapan) Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 37 – 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, perawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat 

memenuhi syarat – syarat untuk melangsungan perkawinan. 

(6) Perjanjian perkawinan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tidak mengatur secara rinci dan hanya terdapat satu pasal saja, yaitu Pasal 

29. Oleh karena itu perjanjian perkawinan masih mengacu kepada Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata. 

 Suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang 

masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut 
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kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu 

suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. 
40

 

3. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

 Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki – 

laki dengan seorang wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Pernikahan atau 

perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki – laki dan 

perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya 

hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih saying, 

kebajikan, dan saling menyantuni, keadaan seperti itu lazim disebut sakinah.
41

 

 Dilihat dari aspek hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. 

Firman Allah SWT : 

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 

telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri – 

istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat” (Qur’an, surat An-

Nisaa’ :21) 

 Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus, 

yaitu :
 42

 

1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah 

pihak. 
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2) Kedua belah pihak (laki – laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan 

perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian 

tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum – hukumnya. 

3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas – batas hukum mengenai hak 

dan kewajiban masing – masing pihak. 

 Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan 

Nabi Muhammad SAW. Diantaranya terdapat dalam surat an – Nur ayat 32 : 

“Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu dan orang 

– orang yang layak (untuk dikawin) diantara hamba – hamba sahayamu 

yang laki – laki dan hamba – hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka 

dengan karunia – Nya.” 

 Perkawinan merupakan basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, 

sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga 

dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya 

sebagai suatu persetuuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, 

dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling 

meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. 
43

 

a. Asas – Asas Perkawinan Islam 

 Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip – prinsip atau asas – asas dalam 

perkawinan, yaitu :
 44
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a) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak – pihak yang 

mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk 

melaksanakan perkawinan atau tidak. 

b) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan 

larangan – larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus 

diindahkan. 

c) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan – 

persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun 

yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. 

d) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga / rumah 

tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama – lamanya. 

e) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di 

mana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami. 

 

b. Syarat Sahnya Perkawinan Islam 

 Syarat – syarat sahnya perkawinan dalam agama Islam dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI. Kompilasi Hukum Islam 

mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia karena 

merupakan cerminan kehendak sosial para pembuatnya serta Hukum islam 

memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial 

umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbak yang 

dapat ditempuh ialah memasukkan norma – norma Hukum Islam kedalam hukum 
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nasional sepanjang hukum tersebut sesuai dengan Pancasila dan Undang – 

Undang Dasar 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum.
45

 Syarat – syarat 

tersebut adalah : 

a) Persetujuan kedua belah pihak, terdapat dalam Pasal 16. 

b) Mahar atau Mas kawin, terdapat dalam Pasal 30 – 38. 

c) Tidak melanggar larangan – larangan perkawinan, terdapat dalam 

Pasal 39 – 44. 

 Bila syarat perkawinan tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut 

tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan rukun perkawinan yang terdapat 

dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut : 

a) Calon Suami dan Calon Istri 

 Menurut Pasal 15, secara jelas KHI membatasi umur calon mempelai 

sesuai dengan Undang – Undang yang berada di atasnya yaitu Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdapat dalam Pasal 7. Dalam 

Pasal tersebut dijelaskan bahwa calon mempelai laki – laki sekurang – kurangnya 

berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sekurang – 

kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.
46

 

 Perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua mempelai dan 

persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata 

dengan tulisan, lisan, atau isyarat dan dapat juga berupa diam dalam arti selama 
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tidak ada penolakan yang tegas.
47

 Persetujuan tersebut ditanyakan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak 

disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tersebut tidak 

dapat dilangsungkan.
48

 

b) Wali Nikah 

 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkann kedua mempelai 

tersebut yaitu seorang laki – laki yang memenuhi syarat yakni muslim, aqil, dan 

baligh.
49

 Wali nikah merupakan kerabat laki - laku dari calon mempelai wanita. 

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 

ada.
50

 

 

c) Dua Orang Saksi 

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, yang harus 

disaksikan oleh dua orang saksi laki – laki yang beragama islam, aqil, dan baligh. 

Kedua saksi tersebut kemudian menyaksikan perkawinan secara langsung dan 

menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. 

51
 

d) Ijab Qabul 
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 Ijab dan qabul dilakukan oleh calon mempelai laki – laki dan wali calon 

mempelai wanita dengan jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu.
52

 Setelah ijab 

dan qabul dilakukan, maka calon mempelai laki – laki dan wanita telah sah 

menjadi pasangan suami – istri. 

 

4. Perkawinan Menurut Hukum Perdata Internasional 

 Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Status 

personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan 

atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga – 

lembaganya.
53

 

 Pasal 16 Algemen Bepalingen van Wetgeving (AB) berlaku dalam hal 

melangsungkan perkawinan dan akibat – akibat hukum dari suatu perkawinan 

dengan unsur –unsur internasional. Dalam hal ini Indonesia memakai prinsip 

nasionalitas, sebagai warisan dari sistem hukum dahulu. Pasal 16 AB berlaku 

bukan saja kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negri tetapi juga 

berlaku untuk warga negara Asing yang berada di Indonesia. Jadi, warganegara 

Indonesia yang berada di luar negri dan hendak menikah harus memenuhi syarat – 

syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya, seolah 

– olah lingkungan kuasa dari hukum Indonesia juga berlaku di luar batas – batas 

negara Indonesia. Warganegara Indonesia tunduk di bawah ketentuan hukum adat 

tidak tertulis, harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh hukum 
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perdatanya itu. Yang termasuk golongan hukum adat ini dan beragama Islam 

harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam ketentuan – ketentuan 

hukum perkawinan umat Islam. Mereka yang beragama Nasrani, harus menataati 

syarat – syarat menurut Ordonansi Indonesia Nasrani (Staatblad 1993 Nomor 33) 

jika berasal dari wilayah HOCI (Jawa – Madura, Miinahasa, Ambon, Saparua, dan 

Banda) atau menurut hukum adat Nasrani tidak tertulis bagian lain dari kepulauan 

nusantara.
54

 

5. Akibat Perkawinan 

 Akibat dari suatu perkawinan, maka dengan sendirinya akan 

menumbulkan bermacam – macam masalah, yaitu :
 55

 

1) Masalah Suami – Istri  

 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang masalah – 

masalah suami istri pada Pasal 30 – Pasal 34. Antara suami istri diberikan hak dan 

kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang 

seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina 

dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan 

masyaratakat. 

 Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. 

Suami dan istri sama – sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya 
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seorang istri dapat saja mengadakan perjanjian, jual beli dan lain – lain perbuatan 

hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suami. Bahkan 

diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan 

apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.
56

 

 Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan 

istri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya 

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.
57

 

2) Masalah Orang Tua dan Anak 

Dalam hal perkawinan dan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta 

bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menjadi persoalan. 

Maka Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya 

dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Anak yang dilahirkan dari suami istri 

menjadi persoalan dan mendapat perhatian yang khusus sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, yang terpenting adalah pernyataan bahwa 

yang dianggap anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah.
58

 

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik – baiknya, 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan 

antara orang tua itu putus. Disamping kewajiban itu, orang tua menguasai pula 

                                                             
56

 Ibid., Hlm. 34 
57

 Ibid. 
58

 Ibid. 



35 
 

anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum kawin. Kekuasaan itu juga 

meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 

dalam dan di luar Pengadilan. Tetapi kekuasaan tersebut dapat dicabut atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan 

saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan 

jika orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk 

sekali.
59

 

 Pembatasan lain terhadap kekuasaan orang tua adalah latangan terhadap 

orang tua unuk memindahkan atau menggadaikan barang – barang tetap yang 

dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. Kewajiban 

anak terhadap orang tua pertama sekali adalah untuk menghormati dan mentaati 

kehendak orang tua yang baik. Apabila anak telah dewasa, maka berdasarkan 

kemampuannya, anak tersebut wajib memelihara orang tuanya.
60

 

3) Masalah Harta – Benda 

 Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta – benda merupakan 

pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan 

dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan 

hidup rumah tangga. Berhubungan dengan itu, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan meberikan ketentuan – ketentuan sebagaimana 

dicantumkan dalam Pasal 35 – Pasal 37. Ditentukan bahwa tentang harta – benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika suami istri masing 
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– masing membawa harta ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu 

masing – masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta 

tersebut tetap masing – masing menguasainya, kecuali jika ditentukan untuk 

dijadikan harta bersama.
61

 

 Tentang harta bersama, baik suami atau istri dapat mempergunakannya 

dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami 

atau istri mempunya hak sepenuhnya masing – masing atas harta bendanya itu. 

Apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur 

menurut hukumnya masing – masing.
62

 

 

B. PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANGARAAN 

1. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Staatblad 1898 

Nomor 158 

 Sebelum diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, perkawinan campuran itu diatur dengan Koninklijk Besluit tanggal 

29 Desember 1896. Peraturan ini disebut dengan Regeling op de Gemengde 

Huwelijken S.  yang selesai dibuat pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 

1898.
 63

 

 Menurut Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158) : 
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 “Yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah perkawinan antara orang – 

orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – hukum yang berlainan.” 

 Menurut GHR “antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada 

hukum – hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan. Hukum yang 

berlainan adalah disebabkan karena salah satunya adalah perbedaan 

kewarganegaraan.
64

 

2. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

 Pada Pasal 57 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan 

campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada 

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia. Dengan diundangkannya Undang – Undang 

tersebut, pembentukan undang – undang memberikan pengertian perkawinan 

campuran dalam arti hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga 

negara asing. Di samping itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana 

perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Pasal 59 ayat (2) menentukan 

bahwa “ perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan 

menurut Undang – Undang ini. “
65

 

 Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya 

perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dipenuhi, artinya 
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perkawinan bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan 

kepercayaannya itu.
66

 

3. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata 

Internasional Indonesia 

 Dalam Hukum Perdata Internasional, persoalan mengenai perkawinan 

transnasional adalah salah satu bidang yang paling vulnerable terhadap persoalan 

– persoalan Hukum Perdata Internasional.
67

 Perkawinan transnasional adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang berbeda 

dan tunduk pada hukum nasional dua negara yang berbeda. Pada Pasal 1 Undang 

– Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : 
68

 

“ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagua dan 

kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” 

 Ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dan wanita yang 

masing – masing tunduk kepada sistem hukum nasional yang berbeda akan 

memunculkan persoalan – persoalan hukum perdata internasional dalam bidang 

hukum keluarga. Di dalam hukum perdata internasional permasalahan pokoknya 

adalah sistem hukum manakah yang harus diberlakukan terhadap permasalahan – 

permasalahan yang terjadi.
69

 

                                                             
66

 Ibid. 
67

Bayu Seto Hardjowahono, Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional, Ctk. Keempat, 

Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006, Hlm. 274.. 
68

 Bayu Seto Hardjowahono, op.cit., Hlm. 274. 
69

 Ridwan Khairandy, op.cit., Hlm.183 



39 
 

 Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan 

utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran beda 

kewarganegaraan, yaitu :
70

 

1) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah 

perkawinan yang berlangsung antara pihak – pihak yang berbeda domisili 

sehingga terhadap masing – masing pihak berlaku kaidah – kaidah hukum 

intern dari dua sistem yang berbeda. 

2) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai 

perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau 

nasionalitasnya.
71

 

a. Asas – asas Dalam Hukum Perdata Internasional 

 Asas – asas utama yang berkembang dalam Hukum Perdata Internasional 

mengenai hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu 

perkawinan adalah :
 72

 

1) Asas Lex Loci Celebrationis, yang bermakna bahwa validitas materiil 

perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat 

dimana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. 

2) Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus 

ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing – masing 

pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. 
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3) Asas yang menyatakan bahwa caliditas materiil perkawinan harus 

ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing – masing 

pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan. 

4) Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus 

ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya 

perkawinan (locus celebrationis) tanpa mengabaikan persyaratan 

perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum 

perkawinan dilangsungkan. 

b. Keabsahan Perkawinan Dalam Hukum Perdata Internasional 

 Persyaratan atau validitas perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

persyaratan materiil (essential validity) dan persyaratan formal (formal validity). 

Persyaratan materiil ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umur untuk 

menikah. Kemudian persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, 

kesaksian, tempat, dan waktu perkawinan.
73

 

 Berkaitan dengan syarat – syarat formal umumnya dalam berbagai sistem 

hukum berdasarkan pada asas locus regit actum, yaitu berdasar tempat 

dilangsungkannya perkawinan (lex loci celebrationis). Di Indonesia dianut asas 

yang menyatakan bahwa validitas esensial perkawinan harus ditentukan 

berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tanpa 
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mengabaikan persyaratan perkawinan dalam sistem hukum para pihak sebelum 

perkawinan dilangsungkan.
74

 

 Menurut Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum 

terbukti bahwa syarat – syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku 

bagi masing – masing pihak terpenuhi. 
75

 

c. Akibat Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Dalam Hukum 

Perdata Internasional 

 Mengenai akibat hukum perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami – 

istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua dan harta kekayaan 

perkawinan berkembang beberapa asas yang menyatakan akibat hukum 

perkawinan tunduk pada :
 76

 

a) Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan (lex 

loci celebrationis). 

b) Sistem hukum dari tempat suami – istri bersama – sama menjadi 

warganegara setelah perkawinan (joint nationality). 

c) Sistem hukum dari tempat suami – istri berkediaman tetap besama – 

sama setelah perkawinan (joint residence). 
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C. STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN CAMPURAN BEDA 

KEWARGANGARAAN YANG SAH 

1. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan 

 Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran 

beda kewarganegaraan adalah masalah kewarganegaraan anak. Dalam Undang – 

Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, 

sehingga anak yang lahir hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yaitu 

kewarganegaraan ayahnya. Tetapi dalam Undang – Undang Kewarganegaraan 

yang baru yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 

tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan  mengatur : 

“ Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara 

sah oleh ayahnya yang berkebangsaan asing tetap diakui sebagai Warga 

Negara Indonesia.”
77

 

 Tetapi diakuinya anak – anak tersebut sebagai Warga Negara Indonesia 

berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebabkan anak – anak tersebut 

mempunyai kewarganegaraan ganda sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau 

sudah kawin, dimana anak tersebut dibolehkan untuk memilih 

kewarganegaraannya yang disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang 
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ditugaskan oleh menteri untuk mengurusi bidang kewarganegaraan, dengan 

dilampiri dokumen yang dibutuhkan.
78

 

 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 

memuat asas – asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas – asas 

yang dianut dalam Undang – Undang tersebut sebagai berikut :
79

 

1) Asas Ius Sanguinis ( Law of the blood) adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan 

negara tempat kelahiran. 

2) Asas Ius Soli (Law of the soil) secara terbatas adalah asas ang menentukan 

kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang 

diberlakukan terbatas bagi anak – anak sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang – Undang ini. 

3) Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu 

kewarganegaraan bagi setiap orang. 

4) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan ganda bagi anak – anak sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang – Undang ini. 

 Undang – Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan 

ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan 

ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang – Undang ini merupakan suatu 

pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya 
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kewarganegaraan ayah atau ibu apabila anak tersebut tidak mempunyai hubungan 

hukum dengan ayahnya, tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan 

anak menjadi hilang.
80

 

2. Pembuktian Asal – Usul Anak 

 Pembuktian anak sah berdasarkan keturunan diatur dalam Pasal 261 Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatakan bahwa :
81

 

“Keturunan anak – anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta – akta 

kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register Catatan Sipil.”
82

 

 Di atas dikatakan “berdasarkan” keturunan, karena akta lahir memang 

membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah anak 

dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak 

dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di 

samping itu, akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan 

lahir pada hari dan tanggal tertentu. Saat kelahiran, dihubungkan dengan status 

perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu, menentukan hubungan 

anak itu dengan suami dari ibu anak itu.
83

 

 Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa akta kelahiran membuktikan 

bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah keturunan dari 

orang / orang – orang yang disebutkan di dalamnya. Mengenai kasus anak hasil 
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perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, maka akta anak hanya tertulis nama 

ibunya saja.
84

 

 Dengan demikian, terhadap akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor 

Catatan Sipil pada asasnya selalu terbuka untuk pembuktian yang sebaliknya. 

Pengakuan sebagai akta otentik sebenarnya lebih pengaruh pada segi kewajiban 

pembuktian, yaitu kewajiban pihak lain untuk memberikan bukti yang 

sebaliknya.
85

 

 Selanjutnya dalam Pasal 261 ayat (2) KUH Perdata membahas tentang 

cara membuktikan keturunan jika anak yang bersangkutan tidak dapat 

membuktikan melalui akta kelahiran. Dalam peristiwa tersebut, maka Pasal 261 

ayat (2) mengatakan :
86

 

“ Dalam hal tidak adanya akta yang demikian, maka jika anak itu terus – 

menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak sah, kedudukan ini 

adalah bukti yang cukup.”
87

 

 Maksud dari Pasal tersebut adalah bahwa anak yang bersangkutan selama 

ini telah menikmati suatu perlakuan nyata dari orang tuanya sama seperti yang 

biasa dilakukan terhadap seorang anak yang sah.
88

 

 Jadi, bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat 

mengeluarkan penetapan tentang asal – usul seorang anak setelah diadakan 

pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti – bukti yang memenuhi syarat. Atas 
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dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat 

kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan 

mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
89

 

3. Pencatatan Perkawinan 

 Terkait dengan pencatatan perkawinan, memang menjadi problem 

tersendiri dan telah menyita perhatian para pakar untuk memperdebatkan seputar 

status pencatatan perkawinan apakah sebagai kewajiban administratif semata 

sehingga tidak tercatatnya sebuah perkawinan tidak berpengaruh terhadap 

keabsahannya ataukah ia merupakan satu ketentuan yang harus terpenuhi 

disamping terpenuhinya ketentuan perkawinan yang diatur oleh agama.
90

 

Putusan a quo menguji konstitusionalitas dua ketentuan dalam Undang – Undang 

Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan dan anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan. Berkaitan dengan konstitusionalitas perncatatan perkawian, 

Mahkamah Konstitusi melihat Undang – Undang Perkawinan yang mengatur 

prinsip dan asas perkawinan tidak memasukkan pencatatan perkawinan bukan 

sebagai faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan bukan merupakan 

kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang – 

undangan. Sedangkan sahnya perkawinan adalah syarat – syarat yang ditentukan 

oleh agama dari masing – masing pasangan calon mempelai. Kewajiban 
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pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang – undangan 

merupakan kewajiban administratif.
91

 

 Pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan 

tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua perspektif. 

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka 

fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung 

jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang 

demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang – undangan. 

Pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan sebagai pembatasan sehingga tidak 

bertentangan dengan konstitusi karena pembatasan tersebut ditetapkan dengan 

Undang – Undang dan dilakukan degan maksud semata – mata untuk menjamin 

pengakuan serta pengkormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 

agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang 

dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya 

akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari sebagai bukti yang sempurna 

dengan suatu akta otentik. Oleh sebab itu, perlindungan dan pelayanan oleh 
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negara terkait dengan hak – hak yang timbul dari suatu perkawinan yang 

bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. 
92
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