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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 

1974 TENTANG PERKAWINAN 

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih dengan berbekal semangat 

persatuan dan kesatuan, perlu dijadikan poros kehidupan bernegara, tidak 

terkecuali menyangkut pembangunan hukum bidang perkawinan. Alangkah 

tidak elok kalau sesama warga negara, kalau kawin ternyata menunduki hukum 

yang berbeda-beda, meskipun tinggal di wilayah berdaulat yang sama soal 

kawin merupakan peristiwa kehidupan yang penting bagi setiap warga negara, 

dan tatanan suatu bangsa harus diakui selalu berlandas pada himpunan keluarga 

yang terbentuk lewat perkawinan. Sesungguhnya lembaga perkawinan itu 

sedemikian sentral posisinya dalam kehidupan kelompok, sehingga amat 

penting untuk dibingkai dengan aturan hukum yang berlaku bagi segenap 

warga tanpa diselingi perbedaan aturan yang beraneka ragam. Setekah 

merdeka, maka layak kalau pemerintah merancang sebuah undang-undang 

guna mengatur segi perkawinan ini untuk diberlakukan secara nasional bagi 

segenap warga negara Indonesia.
9
 

Di penghujung tahun 1974, dengan tangkas menepis berbagai rintangan, 

akhirnya pemerintah berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang  berlaku efektif ssejak tanggal 1 Oktober 1975 

setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

                                                         
9
 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 

hlm. 17. 
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1975 menyangkut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Kelahiran UU Perkawinan ini sesuai amanat konstitusi, 

merupakan tonggak utama yang mengakhiri era pluralisme hukum perkawinan 

yang sudah demikian lama berlaku di Tanah Air. Terbitny UU Perkaiwnan 

merupakan langkah menuju era unifikasi hukum perkawinan di Tanah Air, 

sehingga siapa pun orangnya sepanjang menyandang atribut sebagai warga 

negara Indonesia, untuk urusan kawin tuntuk pada aturan hukum yanh sama 

yaitu UU Perkawinan.
10

 

Kalau ditelusi kembali prises pembentukan Undang-Undang Perkawinan 

terlihat batapa rumit dan bertele-telenya proses kelahiran undang-undang itu. 

Selama masa persidangan, banyak kritik, pendapat, dan harapan yang 

disampaikan oleh masyarakat terutama umat Islam kepada DPR, baik silakukan 

melalui tulisan-tulisan di massmedia, surat-surat pernyataan yang dikirim 

langsung kepada DPR atau lembaga tinggi lainnya, maupun melalui 

pengerahan massa. Polemik yang muncul pada garis besarnya berputar pada 

persoalan-persoalan akidah, kepastian hukum dna perlindungan terhadap kaum 

wanita.
11

 

Kalau dilihat dari segi sejarahnya, perjalanan unutk smapai kepada 

terbentuknya Undang-undang Perkawinan 1974 dapat dibagi kedalam tiga 

periode, yaitu (1) periode sebelum kemerdekaan, (2) periode masa 

kepemimpinan orde lama, (3) periode masa kepemimpinan orde baru. 

1. Periode Sebelum Kemerdekaan 
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11

 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2013), hlm. 98. 
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Pada periode sebelum kemerdekaan atau masa pejajahan, usaha 

kearah terbentuknya peraturan hukum perkawinan baru pada tahap 

tuntutan formal yaitu agar segera dibentuk peraturan hukum mengenai 

perkawinan. Tuntutan ini lebih banyak disuarakan oleh kaum perempuan. 

Keadaan ini dapat dipahami karena kaum perempuan lebih banyak yang 

menderita akibat suatu perkawinan dibandingkan kaum laki-laki. 

Visualisasi penderitaan kaum perempuan dapat dilihat pada cerita-cerita 

atau roman yang ditulis oleh beberapa pujangga, misalnya cerita tentang 

kawin paksa seperti “Siti Nurbaya” yang dikarang oleh Marah Rusli. Hak 

talak dan hak poligami yang ada ditangan seorang laki-laki dalam 

praktiknya ternyata sering disalahgunakan. Orang lebih hafal mengenai 

pembatasan empat orang istri dalam poligami dari pada syarat adil yang 

seharusnya dilakukan. 

Keinginan untuk memiliki undang-undang perkawinan hampir 

terwujud. Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda 

menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat 

(onwerpordonnantie op de ingeschrevern huwelijken) dengan pokok-

pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan 

perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang 

selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.
12

 

Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya 

diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan 
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yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi 

tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung 

hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Suara perkumpulan-

perkumpulan kaum ibu yang setuju ternyata tidak cukup kuat hingga 

rencana ordonansi tersebut tidak jadi dibicarakan 

dalam Volksraad (Dewan Rakyat). Sampai berakhirnya masa penjajahan, 

Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil membuat undang-undang yang 

berisi hukum material tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh 

bangsa Indonesia.  

Peraturan hukum materiil tentang perkawinan yang dibuat dan 

ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial, hanyalah berupa perturan hukum 

perkawinan yang berlaku untuk golongan-golongan tertentu yaitu: 

Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCI) yang berlaku bagi orang-orang 

Indonesia asli yang beragama Kristen, Kitab undang-undang Hukum 

Perdata (BW) yang berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Cina, 

kemudian peraturan perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau 

GHR. Sedangkan peraturan hukum perkawinan bagi umat Islam yang 

sempat ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial hanyalah berupa peraturan 

hukum formal yang mengatur tata cara perkawinan sebagai mana terdapat 

dalam kitab-kitab fikih yang karang oleh ulama-ulama di kalangan umat 

Islam. 

2. Periode Kepemimpinan Orde Lama 



15 

 

Pemerintahan pasca kemerdekaan adalah pemerintahan dalam 

kepemimpinan orde lama (1945 – 1965), di era orde lama ini keinginan 

memiliki undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa 

Indonesia, ternyata belum juga terwujud. Beberapa peraturan hukum 

perkawinan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda masih tetap 

diberlakukan bagi bangsa Indonesia menurut golongannya masing-masing. 

Hukum perkawinan yang berlaku adalah sebagai berikut :
13

 

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum Adat. 

2. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum 

perkawinan Islam. 

3. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi 

Perkawinan Kristen (HOCI). 

4. Bagi warga Negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab undang-

undang Hukum Perdata (BW). 

5. Bagi perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan Campuran 

(Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR. 

 Karena golongan Kristen dan warga negara keturunan (Eropa dan 

Cina) telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan, maka dalam peraktik, 

jarang dijumpai permasalahan-permaslahan yang sulit dalam perkawinan 

mereka. Ini berbeda dengan golongan Islam yang belum memiliki 

kodifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh 

ummat Islam masih tersebar dalam beberapa kitab 
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fikih munakahat karya mujtahid dari Timur Tengah seperti imam Syafi’I 

misalnya. Pemahaman ummat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab 

fikih munakahat tersebut sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-

kasus perkawinan seperti misalnya, perkawinan anak-anak, kawin paksa, 

serta penyalahgunaan hak talak dan poligami. 

Keadaan demikian rupanya mendapat perhatian dari pemerintah 

Republik Indonesia, sehingga pada tahun 1946 atau tepatnya satu tahun 

setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia 

menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, 

kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku 

juga untuk Sumatera.
14

 

Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi 

Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 

22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah 

perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-

kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi 

pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri 

dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai selama masa iddah agar PPN 

mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali. Kemudian 
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 Nani Soewendo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 96. 
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pada tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, UU No. 22 

tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia. 

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, 

mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan 

menyusun rencana undang-undang perkawinan. Oleh karena desakan 

tersebut akhirnya pemerintah RI, pada akhir tahun 1950 dengan Surat 

Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 

dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak 

dan Rujuk bagi umat Islam. Panitia ini menyusun suatu Rancangan 

Undang-Undang Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan 

hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu. 

Karena keanggotaannya terdiri dari atas orang-orang yang dianggap ahli 

mengenai hukum umum, hukum Islam dan Kristen dari berbagai aliran 

yang diketuai oleh Tengku Hasan. 

Tahun 1952 akhir, panitia telah membuat suatu Rancangan 

Undang-Undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang 

berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturan-perraturan khusus 

yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. 

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan 

Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi 

pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan 

pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut paling akhir pada 

tanggal 1 Februari 1953. Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha 
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kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan 

masyarakat dengan menetapkan antara lain : 

 Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, 

untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi 

laki-laki dan 15 bagi perempuan. 

 Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

 Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku 

bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat 

memenuhi syarat keadilan. 

 Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

milik bersama. 

 Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan 

alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam 

peraturan Hukum Islam. 

 Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan 

mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, 

pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian. 

 Tanggal 24 April 1953 diadakan hearing oleh Panitia Nikah, Talak 

dan Rujuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dalam 
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rapatnya bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun Undang-

Undang Perkawinan menurut sistem yang berlaku:
15

 

1) Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi 

umum bersama-sama  (uniform), dengan tidak menyinggung 

2) Undang-Undang Organik,  yang  mengatur  soal  perkawinan  menurut 

agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan 

golongan Kristen Protestan 

3) Undang-Undang untuk  golongan  netral,  yaitu  yang  tidak  termasuk 

suatu golongan agama. 

 Tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan 

Undang-Undang tentang Perkawinan umat Islam yang kemudian 

disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 

1957 dengan penjelasan masih akan  ada amandemen-amandemen yang 

menyusul. Tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakan-

tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang 

perkawinan itu. 

Pemerintah juga selama bertahun tahun tidak memberikan 

tanggapan sampai pada tahun 1958 beberapa anggota wanita parlemen di 

bawah pimpinan Soemari, mengajukan rancangan inisiatif terpenting 

diantaranya, setidak-tidaknya bagi dunia Islam Indonesia sebuah masalah 

yang menggemparkan bahwa di dalam usul inisiatif itu telah ditetapkan 

suatu keharusan untuk menjalankan monogami. Pemerintah pada waktu itu 
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sudah memberikan reaksi dengan mengemukakan suatu rancangan yang 

hanya mengatur perkawinan Islam. Justru dari pihak Islam tradisional 

terdapat keraguan apakah bagi orang-orang Islam diperlukan hukum 

perkawinan. Bukankah peraturan-peraturan yang sekali telah diberikan 

Tuhan, sebagaimana yang telah diwahyukan secara cermat dalam syariat 

diperuntukkan untuk segala zaman dan  negara. Bahan-bahan baru untuk 

didiskusikan yakni rencana-rencana tersebut tidak pernah dibahas 

selanjutnya. 

Satu setengah tahun setelah pengajuan pengusulan, dalam bulan 

Oktober 1959, Rancangan Undang-Undang Soemari tersebut 

ditarik kembali oleh para pengajunya, kendati memperoleh perhatian yang 

besar dari sejumlah anggota DPR, Rancangan tersebut sepertinya tidak 

bepeluang untuk dibicarakan. Para anggota Partai Islam mengadakan 

perlawanan, terutama terhadap asas monogami yang dikandung dalam 

Rancangan tersebut. Sudah barang tentu sebagai organisasi kaum 

perempuan memprotes argumentasi yang dipergunakan untuk 

membenarkan poligami. Hal tersebutlah sebagai factor internal yang 

menyebabkan gagalnya RUU tersebut untuk diundangkan. Selain faktor 

tersebut, ada pula faktor ekternal  yang kemudian muncul, yaitu terjadinya 

perubahan sistem ketatanegaraan RI akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Sampai pemerintahan orde lama berakhir, undang-undang 

perkawinan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia belum juga 

terbentuk, kendatipun tuntutan untuk segera dibentuk undang-undang 
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perkawainan terus bermunculan, baik yang dating dari pihak pemerintah 

sendiri maupun yang dating dari organisasi kemasyarakatan seperti 

misalnya dari Kongres Wanita Indonesia, Musyawarah Nasional Untuk 

Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), dan 

Konferensi BP4 Pusat (1962). 

3. Masa Orde Baru 

Pada  periode orde baru, dalam masa sidang 1967-1971 Parlemen 

(DPR-GR) membahas kembali RUU perkawinan, yaitu:
16

 

 RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang 

diajukan kepada DPR-GR bulan Mei 1967. 

 RUU ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen 

Kehakiman, yang diajukan kepada DPR-GR bulan September 1968. 

Pembahasan kedua RUU ini pun pada akhirnya mengalami 

kemacetan, karena Fraksi Katolik menolak membicarakan suatu RUU 

yang menyangkut hukum agama. Menurut fraksi Katolik dalam “pokok-

pokok pikirannya mengenai RUU Perkawinan” itu yang dimuat dalam 

harian Operasi edisi (14 s/d 18 April 1969).
17

  

“…..tjara pengaturan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh 

kedua Rantjangan undang-undang adalah tidak sesuai dengan hakekat 

Negara Pantjasila, hal jang demikian berarti bahwa ada perubahan dasar 

Negara. Negara tidak lagi berdasar pantjasila tetapi berdasarkan agama ; 
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 H.M Rasjadi, Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1974), hlm. 34. 
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hal mana tjotjok dengan perinsip jang terkandung dalam Piagam 

Djakarta”.  

Pendirian Fraksi katolik tersebut mendapatkan tanggapan dari umat 

Islam, antaranya dari Hasbullah Bakry (waktu itu bertugas sebagai Kepala 

PUSROH Islam POLRI) di harian Pedoman (1-8-1969) sebagai berikut:
18

 

“Dan apabila Undang-undang ini tidak djadi, maka partai Katolik tidaklah 

mentjapai tudjuan politiknya djuga. Undang-undang jang mengatur 

perkawinan dengan predikat agama jang dianut warganja itu memang 

sudah ada sejak sebelum pantjasila diresmikan dan telah diperkuat oleh 

Negara Pantjasila. Dan ini tidak perlu diartikan Republik Indonesia lalu 

telah berobah menjadi Negara Agama. Sebaliknja dengan penolakan partai 

Katholik itu, warga Indonesia jang berakal sehat, dapat menganggap sikap 

itu akan mengchianati kepentingan social bangsa Indonesia, menentang 

perbaikan nasib kaum Ibu jang kebetulan beragama Islam”. 

Pada bulan Juli 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman 

yang telah merumuskan RUU Perkawinan, mengajukan kembali RUU 

tersebut kepada DPR hasil pemilu tahun 1971, yang terdiri dari 15  bab 

dan 73 pasal. Kemudian Presiden Soeharto dengan Amanatnya menarik 

kembali kedua RUU  perkawinan yang disampaikan kepada DPR-GR 

dalam tahun 1967 tersebut di atas. 

RUU perkawinan 1973 itu ternyata mendapat perlawanan dari 

kalangan Islam. Segenap organisasi dan tokoh Islam yang lama 
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berkecimpung dalam soal-soal yang menyangkut bidang agama, 

berpendapat bahwa RUU Perkawinan itu bertentangan dengan agama dan 

karenanya bertentangan pula dengan Pansasila dan UUD 1945. Meskipun 

pada waktu itu pemerintah dan DPR belum melakukan pembahasan 

internal, baik membentuk pansus maupun panja. Menurut Amak FZ, kalau 

dinilai dari segi komposisi kekuatan fraksi-fraksi di DPR, dimana fraksi 

PPP yang merupakan satu-satunya fraksi yang menentang RUU karena 

bertentangan dengan ajaran Islam. Gelombang penolakan dan reaksi 

terhadap RUU Perkawinan berdatangan dari pelbagai komunitas, baik 

masyarakat, ulama dan pemerintah sendiri. Reaksi yang menjadi sorotan 

datang dari ketua fraksi PPP KH. Yusuf Hasyim yang telah 

mencatat  berbagai kekeliruan dalam RUU Perkawinan dan bertentangan 

dengan Hukum Perkawinan, yaitu dalam negara yang berdasarkan 

pancasila yang berketuhanan yang maha esa, maka perkawinan 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan 

dan kerohanian. 

Apa yang disampaikan KH. Yusuf Hasyim tersebut bukan tanpa 

alasan, justru penolakan tersebut bersumber dari amanat Presiden RI 

Nomor R.02/P.U/VII/1973 perihal penarikan draf RUU Perkawinan dari 

DPR yang tujuannya lebih memperhatikan kemaslahatan umat. Sejalan 

dengan pendapat KH. Yusuf Hasyim, Buya Hamka juga menolak tegas 

draf RUU Perkawinan tersebut yang dinilai bertentangan dengan ajaran 

Islam. Hamka menilai, pokok ajaran tasyriul Islamy bahwa yang dipelihara 



24 

 

dalam syariat itu lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. 

Dalam konteks pemeliharaan keturunan, memelihara agar jenis 

manusia tetap berkembang dan berketurunan, jangan sampai musnah 

karena kesia-siaan manusia. Oleh sebab itu, nikah adalah sunah rasul dan 

zina adalah perbuatan yang sangat keji. Meskipun dalam syariat Islam 

diharamkan kawin dengan saudara sesusuan, tetapi kalau di dalam draf 

RUU Perkawinan disahkan, maka perkawinan semacam itu disahkan 

negara. Anak yang dikandung di luar nikah gara-gara pertunangan dan 

pacaran sebelum nikah, dengan draf RUU tersebut boleh menjadi anak 

yang sah, walaupun Islam memandang anak itu adalah anak zina. 

Dari 73 Pasal RUU Perkawinan, terdapat sejumlah Pasal yang 

dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut sebagian Ulama pada 

masa itu. Sebenarnya secara hukum negara tidak bertentangan mutlak 

karena masih melihat kemaslahatan umat, antara lain penulis nukilkan 

pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan yang sekarang menjadi polemik di 

tengah-tengah masyarakat Indonesia, pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan 

berbunyi: “Perkawinan adalah syah apabila dilakukan di hadapan 

pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat 

perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan 

Undang-Undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak 

yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU 

ini.” 
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Dalam pandangan para ulama, sahnya perkawinan adalah pada saat 

akad nikah yang berupa ijab kabul oleh wali mempelai wanita dengan 

mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, Islam tidak 

menolak adanya pencatat pernikahan yang fungsinya tidak lebih dari 

sekedar menuruti kebutuhan administratif pemerintahan dan tidak 

menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 

Kemudian, ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) RUU 

Perkawinan yang berbunyi :”1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. 2) Anak yang 

dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dapat diakui oleh ayahnya. 3) Anak yang 

dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dapat disyahkan dengan perkawinan”. 

Menyikapi draf RUU Perkawinan inisiatif pemerintah tersebut, dalam 

musyawarah para ulama tanggal 24 Rajab 1393 H/22 Agustus 1973 di 

Denanyar Jombang atas prakarsa KH. M. Bisri Sjansuri, memutuskan 

usulan perubahan RUU Perkawinan. 

Suatu RUU yang sudah nyata bertentangan dengan hukum Islam 

apabila tetap dipaksakan juga menjadi undang-undang, resikonya adalah 

undang-undang tersebut sulit untuk bisa berlaku efektif dalam masyarakat 

yang mayoritas beragama Islam : sebab, bagi ummat Islam menaati suatu 

undang-undang yang bertentangan dengan hukm Islam, sama artinya 

dengan melakukan perbuatan haram. Selain itu bila dilihat dari segi huk 

ketatanegaraan, suatu undang-undang yang bertentangan dengan hukum 

(agama) Islam, merupakan pengingkaran atas jaminan yang telah diberikan 
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oleh UUD 1945  pada Pasal 29, yaitu jaminan bagi bangsa Indonesia untuk 

menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Atas dasar inilah umat 

Islam menolak RUU Perkawinan tersebut. 

Penolakan umat Islam atas RUU tersebut, ternyata mendapat 

perhatian dari pemerintah. Presiden Soeharto sendiri ketika menerima 

delegasi partai / Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) yang dipimpin oleh 

KH. Bisri Syamsuri (Ketua DPP-PPP) dan KH. Masykur (Ketua F-PP), 

sebagaimana yang diberitakan dalam harian Abadi (26-11-1973), 

memberikan perhatian terhadap pokok-pokok pikiran kelompok ini. 

Serangkaian lobbying-lobying kemudian diselenggarakan oleh penguasa-

penguasa tingkat tinggi dengan Fraksi Persatuan Pembangunan bersama-

sama Fraksi ABRI sebagai realisasi dari pertemuan dari pertemuan antara 

delegari Fraksi PP tersebut dengan Presiden Soeharto tersebut. Sehingga 

akhirnya dicapailah suatu konsensus antara kedua Fraksi tersebut. 

Konsensus tersebut yang pada pokoknya memuat bahwa semua 

Hukum agama Islam tentang yang telah termuat dalam RUU tersebut tidak 

akan dikurangi, kemudian sebagai konsekuensinya maka semua peraturan 

pelaksananya juga tidak akan diubah, tidak hanya itu saja semua hal-hal 

yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan 

dalam RUU tersebut dihilangkan. Dengan adanya Konsensus tersebut 

maka draft RUU tersebut mau tidak mau harus diubah dengan mengacu 

kepada hal-hal yang telah disepakati dalam Konsensus.  
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Perdebatan mengenai RUU perkawinan tersebut di mana pada saat 

itu pembicaraan mengenai RUU tersebut merupakan topik yang sangat 

hangat, dari semua kalangan baik itu dari Islam, Kristen, Organisasi 

Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kewanitaan dan tokoh – 

tokoh tingkat tinggi menaruh perhatian yang sangat besar sebelum RUU 

tersebut disahkan menjadi Undang-undang. 

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang 

masuk dalam panitia kerja maka RUU tentang perkawinan yang diajukan 

oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 tersebut diteruskan dalam 

Sidang Paripurna DPR-RI, sebagaimana pembicaraan tingkat empat di 

atas, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang tersebut 

semua Fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah 

yang diwakili menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada hari itu 

juga RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI setelah memakan 

waktu pembahasan tiga bulan lamanya. Pada tangga 2 Januari 1974 

diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. LN Nomor 1 tahun 1974, tambahan LN Nomor 3019/1974. 

Untuk terlaksananya UU tersebut maka pemerintah mengeluarkan 

PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU perkawinan 

tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya ternyata Pengadilan Agama sebagai 

lembaga yuridis yang menangani masalah perkawinan antara orang-orang 

Islam ternyata dalam putusannya banyak yang disparitas dalam 

menerapkan hukum, oleh karena ada hal-hal yang tidak tercover dalam UU 
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perkawinan dan PP peraturan pelaksananya, untuk menghendel hal 

tersebut maka melaui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan 

Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan baku bagi para Hakim Peradilan 

Agama dalam memutus perkara. 

B. Prinsip-prinsip Perkawinan menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 

Adapaun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-

Undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material. 

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut perturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap 

perkawinan adalah sama halnya denagn pencatatan peristiwa-peristiwa 

penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat 

dalam daftar pencatatan. 

c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki 

oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 

mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun 
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demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, 

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya 

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 

diputuskan oleh Pengadilan Agama. 

d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus siap 

jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan 

perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus 

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah 

umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, 

harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih 

dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita 

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika 

dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, 

maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin 

baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun 

bagi wanita. 

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk 

mempersukar tejadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada 

alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta 
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harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan 

Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam. 

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri. 

C. Perceraian Menurut Undang-Undang 

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahum 1974 adalah “Putusnya 

perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut 

Pasal 1 UUP adalah “Ikatan lahir barin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebegai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

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

perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang 

mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami 

dan istri tersebut.
19

 

Pasal 39 UUP memuat ketentuan Imperatif bahwa perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan isdang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan 

berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, 

Wahyu Ernaningsig dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun 

perceraian adalah urusan pribad, baik itu atas kehendak satu di antara dua 

pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini 

pemerintah, tetapi demi menghindari tindankan sewenang-wenang, terutama 

                                                         
19

 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18. 
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pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga 

adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui 

saluran lembaga peradilan.
20

 

Lebih lanjur, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa 

dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan 

di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga 

negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun 

pada dasarnya hukum Islam tidak mengharusnya perceraian dilakaukan di 

depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak 

mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh 

warga negara, termasuk warga  negara yang beragama Islam, wajib mengikuti 

ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia 

yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, 

kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU Perkawinan tidak 

menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.
21

.  

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum 

berikut.
22

 

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipostifkan dalam Pasal 38 

danpASAL 39 UU No. 1 Tahun 1975 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 

Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut: 

                                                         
20

 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, (Palembang: 

PT. Rambang Palembang, 2016), hlm. 110. 
21

 Ibid, hlm, 111. 
22

 Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, , hlm. 19-20. 
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1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan 

permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan 

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat 

hukumnya sejak saat perceraian itu dunyatakan (diikrarkan) di depan 

sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 

9 Tahun 1975). 

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan ceraianya ileh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, 

yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak 

jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36) 

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula 

dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 

Tahun 1974, yaitu perceraian yang gugutan cerainya diajukan oleh dan atas 

inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi 

beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada 

daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 

20 dan padal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). 

 


