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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengetian Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab sering disebut

dengan dua kata, yaitu ( )  dan(نكح واجز ), kedua kata ini sering  dipakai

oleh orang Arab1, sebagaimana ucapan:

نكحت اال شجار اذا التفت بعضھا علي بعض

Artinya : "Pohon ini kumpul (dikatakan demikian), apabila sebagian

dahannya bersatu dengan sebagian dahan dari pohon yang

lainnya dengan kata lain "gesek-gesekan ". 2

Secara arti kata Perkawinan bisa diartikan bergabung (الضم),

hubungan kelamin (وطء) dan aqad (عقد), yang berarti sebagai wat’i atau

bersenggama. Seperti ucapan :

نكح امراتھ او زوجتھ

Artinya : "Dia mengumpuli atau menyetubuhi isterinya".3

1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta: Prenada Media, Cet
1, 2006), h. 35

2 Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayatu al-Ahyar, ,( Pekalongan: Raja Murah, th), Juz 1,  h.32

3 Ibid.
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Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para  ulama

berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur  ulama

hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya.4 Sedangkan  syafi'iyyah

mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan  seseorang

dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari  kenikmatan.

Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunat,  Haram, Makruhdan

Mubah5.

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi  rukun dan

syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha', suatu  perkawinan yang

tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan  tersebut dinamakan Fasid

(rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun  perkawinan disebut bathil

(batal)

والنكاح الفاسد ھو ما احتمل فیھ شرط من الشروط المستقدمة اما النكاح 

الباطل فھو ما احتمل فیھ الركن وحكم الفاسد والباطل واحد في الغائب

Artinya : "Perkawinan fasid adalah Perkawinan yang tidak memenuhi

salah satu dari syarat-syaratnya sedangkan Perkawinan bathil

adalah Perkawinan yang tidak memenuhi rukunnya, hukum

bathil dan fasid adalah sama ".

4 Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, Bidayatul al-Mujtahid, ( Beirut : Dar al-Kitab al-
Islamiyah, th), Juz. I,  h. 2.

5 Ibid.
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Rukun perkawinan ada lima macamsebagai mana tercantum dalam

kitab Fathul Wahab kitab fiqh bermadzhab Syafi'i yaitu :

a. Mempelai laki-laki ( وجز ) atau wakilnya

b. Mempelai perempuan ( وجةز )

c. Wali mempelai perempuan atau wakilnya

d. Dua orang saksi

e. Ijab dan qabul.6

Hukum Islam dalam menentukan persetujuan calon mempelai itu

penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan

dan berumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas,

hak dan kewajibannya, secara proporsional, dengan demikian tujuan

perkawinan dapat tercapai. Persetujuan calon mempelai tidak mungkin

merupakan hasil dari peminangan, karena persetujuan tidak mungkin atau

setidak-tidaknya sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal

dan mengetahuinya. Dalam tahap awal persetujuan dapat diketahui melalui

wali calon mempelai wanita dan padatahap akhir dilakukan petugas atau

pegawai pencatat sebelum akad Perkawinan di mulai.7

6 Abu Yahya Zakariya al-Anshari, Fathu al-Wahab,( Semarang: Toha Putra, ,th), Juz 2, h.
34.

7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),
h. 73.
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2. Menurut Hukum Formal

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 “Perkawinan adalah

Aqad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.8Adapun pasal lain yang

menjelaskan tentang perkawinan terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 undang-undang No.l tahun 1974 tentang

perkawinan” 9

Selain dari pada itu, sesuai dengan falsafah pancasila satu cita-cita

untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang

perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara, sebagaimana

terdapat  pada pasal 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

Pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kokoh berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 : 1. Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Sahnya sebuah perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan "Perkawinan adalah :

8Prof. Dr. Drs. H . Muhammad Amin Suma , SH .MM, Hi,punan Undang-Undang
Perdata Islam, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,2004) Cet 1, h. 569.

9 Ibid
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Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu" 10.

B. Pengertian Pencatatan perkawinan

Pencatatan secara bahasa artinya adalah semua kegiatan menulis.

Sedangka secara istilah adalah kegiatan atau proses pendokumentasian

suatu aktifitas dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan di atas kertas,

disket, pita nam, pita film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik,

gambar dan suara. Selanjutnya untuk melengkapi pencatatan setiap

kegiatan yang dilakukan diakhiri dengan pembuatan laporan11.

Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan seperti yang

telah dijelaskan diatas, maka  sesungguhnya pencatatan perkawinan

banyak kegunaannya bagi kedua  belah pihak yang melaksanakan

perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan

masyarakat, misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai tertulis

yang otentik dan membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan.12

Berdasarkan hal itulah, bahwa dalam pencatatan  Perkawinan

terdapat maslahah mursalah dalam kehidupan  bermasyarakat, maka

melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan.

Bagi mereka yang beragama Islam. Sebagaimana yang telah tertulis dalam

10 Ibid.

11 Artikel di download pada tanggal 1 januari 2014 dengan alamat http://abdi-
midwife.blogspot.com/2011/11/pencatatan-dan-pelaporan.html

12 Ahmad Rofiq, op. cit. h. 75
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Undang-undang perkawinan yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam

pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan, adalah sejalan dan tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

C. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia

1. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22 Tahun 1946

Pencatatan nikah itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa

perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi

orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang

bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan

untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu,

terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya

surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.13

Sejalan dengan keterangan tersebut, pemberlakuan sebuah

peraturan perundang-undangan mengalami proses (tadrij). Secara historis,

pemerintah RI atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional

memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,

Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa

dan Madura.14 Pada tahun 1954, diberlakukan UU Nomor 32 Tahun 1954

13 K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.
17.

14 Pernyataan pemberlakuan UU ini dinyatakan secara eksplisit, yaitu "Undang-undang
ini disebut Undang-undangan Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan berlaku untuk Jawa dan
Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama." Dalam ayat berikutnya ditetapkan
bahwa "berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan
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tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia

Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan

Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura15.

Di samping memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1946, dalam UU

Nomor 32 Tahun 1954 terdapat perubahan istilah teknis dalam lembaga

peradilan, yaitu perkataan "biskal-gripirhakim kepolisian" diubah menjadi

"Panitera Pengadilan Negeri.

Kata kunci dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 yang berhubungan

dengan pencatatan perkawinan adalah pengawasan perkawinan. Dalam

undang-undang tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa nikah diawasi

oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama.

Di samping itu, talak dan rujuk yang dilakukan berdasarkan syari'at Islam

diberitahukan kepada PPN.16

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tidak ada pernyataan yang

eksplisit yang menyatakan bahwa nikah yang dilakukan tanpa dicatat oleh

PPN tidak sah. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut terdapat

ketentuan yang mengatur bahwa "seseorang yang menikah diwajibkan

membayar biaya pencatatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri

Undang-undang lain. Lihat UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 6 ayat (l) dan (2). Sudarsono, Hukum
Perkawinan Nasional,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 373.

15 Ibid.

16 Muhammad Amin Suma, OP. Cit. h.627.
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Agama." Biaya pencatatan perkawinan dimasukkan ke dalam kas negara

menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.17

Dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa "pihak yang melakukan akad

nikah tidak di bawah pengawasan PPN atau wakilnya, dihukum denda

sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah.18" Di samping itu, ditetapkan

pula bahwa "pihak yang melakukan perceraian dan rujuk tidak

memberitahukan kepada PPN (setelah berlangsung selama satu minggu)

dihukum denda sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah.19

Di samping pihak yang melakukan akad nikah yang tidak di bawah

pengawasan PPN, yang mendapat sanksi juga adalah pihak-pihak yang

menikahkan (wali, tokoh masyarakat, atau pemimpin agama (kyai, ustadz,

mu'alim,dan lebai) dengan alasan bahwa agama (fikih) tidak mewajibkan

perkawinan dicatat oleh pemerintah. Istilah yang populer di masyarakat

adalah perkawinan tidak tercatat/di bawah tangan.

Tokoh masyarakat atau kyai yang menikahkan seorang laki-laki

dengan seorang perempuan tanpa pengawasan PPN, dihukum kurungan

17 Dalam pasal tersebut dinyatakan bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya
pencatatan nikah, talak, dan rujuk dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut asalkan membawa
surat keterangan dari kepala desa atau kelurahannya yang menyatakan bahwa ia tidak mampu.

18 Denda sebesar lima puluh rupiah bila dibandingkan dengan klausul yang terdapat
dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1946, sebanding dengan kurungan satu setengah
bulan; selama tiga bulan. Oleh karena itu, lima puluh rupiah dalam UU Nomor 22 Tahun 1946
sebanding dengan satu setengah juta rupiah dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang
Perkawinan. karena denda seratus rupiah berbanding dengan kurungan selama tiga bulan. Dalam
RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan terdapat klausul yang
menetapkan bahwa nikah yang tidak dalam pengawasan PPN dihukum denda sebesar tiga juta
rupiah atau kurungan

19 Muhammad Amin Suma, Op.cit.h. 628.
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selama-lamanya tiga bulan atau denda sebesar seratus rupiah20. Seseorang

yang menikah tanpa diawasi (dicatat) oleh PPN, dan tokoh masyarakat

yang bertindak sebagai PPN padahal tidak berhak, dianggap telah

melakukan pelanggaran hukum.

2. Pencatatan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Tentang

Perkawinan) ditetapkan bahwa: "perkawinan yang sah adalah perkawinan

yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya."

Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan: pertama, perkawinan

yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak-pihak yang

melakukan perkawinan adalah sah; dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku21. Dalam memahami

UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, ayat (1) dan (2) tersebut, ahli hukum

dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, ahli hukum yang berpegang

pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa

perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan

keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah;

pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya

sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.22

20 Ibid.
.
21 Ibid.
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Kedua, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis

(penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu

dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan).

Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat syah

sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat

(perkawinan di bawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan

hukum.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 ditetapkan bahwa nikah adalah

sah apabila dilakukan menurut agama Islam yang diawasi oleh PPN

(Pegawai Pencatat Nikah) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh

pegawai yang ditunjuk olehnya23. Ketentuan tersebut disertai dengan

sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Ketentuan tersebut adalah:

"Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan

tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2)

Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,00

(lima puluh rupiah).24

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pencatatan perkawinan

dijadikan sebagai syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat oleh

PPN dianggap sebagai pelanggaran; dan sanksi pelanggaran tersebut

adalah denda lima puluh rupiah. Bukan hanya laki-laki yang melakukan

22 Hartono Mardjono, Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan:(
Bandung: Mizan, 1997), cet.ke-l, h. 91.

23 Muhammad Amin Suma, Op.cit.h. 628.

24 Ibid.
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pernikahan di bawah tangan yang dinilai telah melakukan pelanggaran

sehingga diancam dengan sanksi denda, pihak yang bukan PPN yang

menjalankan fungsi-fungsi PPN (seperti lebai dan kyai di desa) disanksi

dengan kurungan 3 (tiga) bulan (maksimal) atau denda seratus rupiah

(maksimal)25; dan laki-laki yang mentalak isterinya tanpa memberitahukan

kepada PPN atau wakilnya didenda sebanyak-banyaknya lima puluh

rupiah26. Dengan demikian, dari segi sejarah, semangat para penyusun

peraturan mengenai pencatatan perkawinan berkecenderungan bahwa

perkawinan yang tidak dicatat adalah pelanggaran; dan tidak mempunyai

kekuatan hukum.

Dilihat dari segi penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, penafsiran yang cenderung sesuai dengan kehendak negara

adalah penafsiran yang kedua, yaitu penafsiran struktural.

Penjelasan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan

perkawinan tidak dipisahkan seperti terdapat dalam batang tubuh UU

Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974

ditetapkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan tiap-tiap perkawinan

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.27

25 Muhammad Amin Suma, Loc. Cit.

26 Ibid.

27 Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan Umum, 4
(b).
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Kecenderungan menjadikan pencatatan sebagai salah satu syarat

perkawinan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa: pertama, pencatatan

perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Perkawinan28; kedua, setiap yang akan melangsungkan

perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat

Pernikahan di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya

sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan; pemberitahuan

dapat dilakukan secara lisan atau pun tertulis, oleh yang bersangkutan,

orang tua, atau wakilnya29; dan ketiga, perkawinan dilaksanakan di

hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.30

Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dikelompokkan sebagai

pidana pelanggaran yang dihukum denda setinggi-tingginya tujuh ribu

lima ratus rupiah31 Artinya, perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan

PPN termasuk pidana pelanggaran.

28 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (1). Lihat pula Peraturan Menteri Agama Nomor
2 Tahun 1990 tentang Kevvaj iban Pegavvai Pencatat Nikah

29 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 3 ayat (1) dan (2); dan Pasal 4. Pemberitahuan
kehendak untuk menikah boleh''kurang dari sepuluh hari dari hari yang telah ditentukan, karena
alasan penting yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah., Lihat PP Nomor 9
Tahun 1975, Pasal 3 ayat (3).

30 Muhammad Amin Suma, Op.cit. h. 549.

31 Ibid.
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Dengan demikian, ketentuan ini semakin menguatkan penafsiran

struktural yang menghendaki pencatatan perkawinan dijadikan sebagai

syarat perkawinan.

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI ditetapkan bahwa: pertama, perkawinan adalah sah

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; kedua, setiap perkawinan

harus dicatat oleh PPN; ketiga, setiap perkawinan harus dilangsungkan di

hadapan dan di bawah pengawasan PPN; dan keempat, perkawinan yang

dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.32

Dibandingkan dengan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan

yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, ketentuan mengenai

pencatatan perkawinan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1946

memiliki semangat yang lebih hebat; karena dalam UU Nomor 1 Tahun

1974 dan KHI tidak terdapat ketentuan yang eksplisit yang menyatakan

bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN sebagai pelanggaran yang

harus diberi sanksi denda atau kurungan; sedangkan dalam UU Nomor 22

tahun 1946 ditetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di bawah

pengawasan PPN adalah pelanggaran yang harus dikenai sanksi denda atau

kurungan.

32 Ibid.
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D. Pandangan Ahli Hukum Tentang Pencatatan Perkawinan

Suatu kenyataan yang masih sering kita jumpai dalam realitas

kehidupan kita adalah masih banyak orang yang melangsungkan

perkawinan tanpa dicatatkan di kantor percatatan perkawinan (Kantor

Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi

bagi selain Islam) dengan berbagai alasan. Terhadap perkawinan semacam

ini, sebagian ulama dan ahli hukum berpendapat bahwa perkawinan seperti

itu sah apabila dilakukan sesuai ketentuian Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan

pencatatan perkawinan merupakan tindakan adminstrasi saja, apabila tidak

dilakukan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah

dilaksanakan itu Tetapi di pihak lain menganggap perkawinan yang tidak

dicatatkan tidak sah dan dikategorikan sebagai nikah fasid (rusak),

sehingga bagi pihak yang merasa dirugikan akibat dari perkawinan

tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama karena

keetentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1975

tentang Perkawinan tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan anternatif,

secara terpisah dan berdiri sendiri33. Sedangkan menurut Soerjono

33Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Pengadilan Agama,
(Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002), h. 50.
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Soekamto dan Purnadi Purbacaraka bahwa ketentuan tersebut bersifat

imperatif. Artinya, ketentuan tersebut bersifat memaksa34.

Akibat terjadinya penafsiran terhadap ketentuan tersebut, maka

berbeda pula putusan yang diberikan oleh para hakim dalam

menyelesaikan perkara pembatalan nikah yang diajukan ke pengadilan.

Bagi hakim yang berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kestuan

yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan, maka perkawinan baru dianggap sah apabila dilaksanakan

menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai

ketentuan yang berlaku. Pecatatan perkawinan merupakan hal yang wajib

dilaksanakan karena hal ini erat hubungannya dengan kemashlahatan

manusia yang dalam konsep syari’ah harus dilindungi. Oleh karena itu,

perkawinan yang tidak tercatat merupakan nikah fasid karena belum

memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis

formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan35.

Bagi hakim yang berpendapat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hal

yang berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, maka perkawinan sudah

34Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum.(
Bandung: PT. Citra Aditya, 1989), h. 21.

35 Drs. Abd.Rasyid as’ad,MH ,Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam
Perspektif Filsafat Hukum,artikel di download pada tanggal 1 Januari 2014 dengan
alamat http://www.badilag.net/artikel/9398-urgensi-pencatatan-perkawinan-dalam-
perspektif-filsafat-hukum-oleh--drs-h-abd-rasyid-asad-mh--31.html .
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dianggap sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan agama dan

kepercayaannya, pencatatan hanya merupakan pekerjaan administrasi,

bukan sesuatu yang harus dipenuhi. Perkawinan tersebut bukan nikah fasid

, dan bila ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan kepada

pengadilan, perkawinan tersebut tidak perlu dibatalkan, permohonan

pembatalan harus ditolak36.

Mahkamah Agung RI nampaknya lebih condong kepada pendapat

yang pertama tersebut di atas. Dalam putusan kasasi No. 1948/K/PID/1991

tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tangan dan tidak dicatat

pada instansi yang berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud

perkawinan yang sah adalah perakwinan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu perkawinan yang dilaksanakan

menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut

ketentuan yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang

telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 secara kumulatif 37.

Mahkamah Agung RI nampaknya hanya mengakui sahnya suatu

perkawinan jika telah terpenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh

agama yang dianutnya, dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah yang

berwenang dan dicatat oleh pejabat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

36 Abdul Manan,Op.Cit.h.51.

37 Ibid.
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Sejalan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan

perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah

menurut agama dan menurut hukum positif.

E. TUJUAN PENCATATAN PERKAWINAN

Arti pentingnya sebuah pencatatan perkawinan adalah usaha untuk

menertibkan perkawinan dalam masyarakat. Karena sewaktu-waktu dapat

dipergunakan bilamana perlu dan sebagai bukti yang tertulis yang otentik

serta sebagai tuntutan terhadap salah satu mempelai yang melanggar

ketetapan yang telah tertuang dalam Undang-undang perkawinan, hal ini

sesuai dengan pasal 5 ayat 1 KHI yang menyatakan bahwa “agar terjamin

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus

dicatat”, sedangkan di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974  disebutkan bahwa dengan kata lain bahwa pencatatan

Perkawinan adalah mengandung "maslahah  mursalah" baik kehidupan

pribadi, masyarakat dan negara.

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventiv, yaitu untuk

menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun

dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu,

maupun menurut perundang-undangan.

Adapun manfaat pencatatan perkawinan yang bersifat repressiv

adalah sebagai berikut. Bagi suami isteri yang karena sesuatu hal

perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah. Kompilasi  membuka
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kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan  isbat

nikah(penetapan) kepada Pengadilan Agama38

F. PENCATATAN DALAM AGAMA ISLAM

Agama Islam sendiri secara implisit tidak menjelaskan adanya

perintah untuk melakukan pencatatan terhadap sebuah pernikahan yang

dilakukan, yang ada adalah perintah untuk melakukan pencatatan terhadap

hutang-piutang atau hubungan muamalah, sebagaimana yang  terdapat

dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:











Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya”. (al-Baqarah; 282)

Ayat diatas memang tidak secara implisit menjelaskan tentang

perintah untuk melakukan pencatatan nikah melainkan dalam hal

muamalah, namun apabila dalam hal yang sekecil itu saja Islam

menganjurkan untuk mencatat, apalagi untuk sebuah aqad nikah yang

38 Muhammad Amin Suma, Loc. Cit.
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pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan masyarakat, baik bagi yang

menjalaninya, keturunannya, keluarga maupun masyarakat sekitar.

Sesungguhnya pencatatan perkawinan banyak sekali manfaatnya

bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan, baik dalam

kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan masyarakat, misalnya

dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai tertulis yang otentik dan

membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan. Disamping itu

juga dengan dimilikinya akta perkawinan, seseorang yang melakukan

pernikahan dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan isteri,

tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan

perkawinan.39

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam pencatatan nikah

terdapat “maslahah mursalah” dalam kehidupan bermasyarakat, maka

melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan

bagi mereka yang beragama Islam.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan

membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat

bagi tegaknya rumah tangga, sejalan dengan prinsip.

39 Ahmad Rofiq, op cit, h. 107
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Artinya :“Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada

memperoleh kemaslahatan”.40

Artinya : “Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan  terjaminnya

kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”. 41

Jadi dengan uraian-uraian di atas terjawab sudah bahwa masalah

keharusan mencatatkan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan

yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-

undang perkawinan, adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam hukum Islam.

G. Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pentingnya Pencatatan

Perkawinan

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian itu diatur

dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 tahun 1975

tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, UU no 3 tahun 2006 perubahan

atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No 32 tahun 1954

tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, dan

peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan itu.

Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menjaga

40 Abdullah bin Said, Idhoh al-Qowa’id al-Fiqhiyah,( Makkah; Madrasah as-Sholatiyah,
1410 H), h. 102.

41 Ibid.
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kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan

dengan tujuannya yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah

wa rahmah.

Pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku42.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus

menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk

mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh

pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum

perundang-undnagan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang

terkandung dalam kaidah fiqhiyyah :

Artinya :”Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat43“

42Muhammad Amin Suma , Loc.cit.

43 Prof. A. Dzajuli,  Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta : Kencana, 2010), cet ke-3, h. 147.
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Selanjutnya tentang keabsahan perkawinan secara hukum positif tertuang

dalam pasal 4 – 10 UU No 1 tahun 1974 sebagai berikut :

Pasal 4 :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974”.

Pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap

perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1966 Jo UU

No. 32 tahun 1954.

Pasal 6:

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat

Nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh

Pegawai Pencatat Nikah.
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2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

b. Hilangnya akta nikah

c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawina

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1

tahun 1974

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974

4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau

isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan

dengan perkawinan itu.

Pasal 8 :

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan

surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan

perceraian, ikrar talak, khulu’ atau putusan taklik talak.

Pasal 9 :

1. Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang

dan sebagainya dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama
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2. Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat

diperoleh maka dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama

Pasal 10 :

“ Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”44.

Dalam ketentuan KHI pasal 4 – 10, perkawinan bukan hanya dituntut

memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi juga harus memenuhi ketentuan

administratif hukum yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan

dengan Akta Nikah. Alasannya adalah untuk ketertiban perkawinan (pasal 5).

Ada 2 persoalan hukum yang paling mendasar dari pencatatan di KUA

yaitu :

1. Persoalan seleksi calon mempelai. Dengan pencatatan di KUA dapat

diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum

materiil Islam.

2. Bukti hukum (legalis formal). Pencatan perkawinan oleh KUA

dibuktikan dengan pembuatan buku Akta Nikah yang merupakan

bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah

44Muhammad Amin Suma, Loc. Cit.
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secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan

telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya buku

akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Ia merupakan

syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan

perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formil

yang berlaku45.

Bahwa dikarenakan begitu pentingnya persoalan buku akta nikah,

maka bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya

dengan akta nikah harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam kasus seseorang yang ingin mendapatkan harta bersama ketika

terjadi perceraian, padahal perkawinannya belum memiliki bukti hukum

formil berupa akta nikah, maka sebelum melakukan perceraian terlebih

dahulu harus melakukan itsbat nikah.

Pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah perkawinan,

sejalan dengan kaidah fiqhiyyah :

بالعیانالثابت بالبرھان كالثابت 

45 Sukris Sarmadi, Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 49. lihat juga Roihan A. Rasyid, Hukum Acara di
Pengadilan Agama, (Rajawali Pers, 1991), h. 64.
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Artinya : “Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan)

sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan

kenyataan”46.

Artinya akta nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh

KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar

ada dan sah secara hukum.

Dalam pasal 8 diatur tentang keharusan adanya bukti perceraian

berupa surat akta cerai karena khulu’, ikrar talak, pelanggaran taklik talak

oleh Pengadilan Agama mana tempat tinggal isteri berada.

Bukti perceraian harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan

Agama untuk keperluan sebagai berikut :

1. Penentuan masa iddahnya isteri (dapat dilihat pada akta

perceraian yang dikeluarkan oleh PA)

2. Lampiran / memberi keterangan bahwa yang bersangkutan

tidak lagi terikat perkawinan dengan orang lain sehingga ia

bebas untuk mengawini atau dikawini seseorang.

3. Bukti untuk melaksanakan rujuk di KUA setempat (pasal 167)

cukup dengan akta cerainya .

46 Rahman Asjmuni, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 63
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4. Memberi keterangan sebab terjadinya perceraian dan

menyangkut harta bersama jika adaapakah telah dibagi atau

belum47.

Terhadap bukti surat akta cerai yang hilang dapat dimintakan

salinannya di Pengadilan Agama di mana ia melangsungkan perceraian

(pasal 9 KHI). Selanjutnya terhadap bukti rujuk yang dikeluarkan oleh

KUA; PPN berguna sebagai bukti sahnya rujuk. Rujuk sebagaimana yang

diatur dalam hukum materiil Islam hasruslah dalam masa iddah raj’i. PPN

yang ada di KUA dapat menghitung masa iddahnya. Apakah yang

bersangkutan dapat rujuk tanpa akad nikah (bain sughra) atau harus

dengan nikah kembali karena telah berlalu masa iddahnya. Maka surat akta

rujuk yang dikeluarkan oleh KUA di mana ia bertempat tinggal merupakan

catatan penting hukum terhadap seseorang untuk menentukan hukum

suami isteri. Pencatatan ini merupakan hukum formil untuk memelihara

hukum materil tentang rujuk (pasal 10). Menyangkut tatacara rujuk di atur

dalam pasal 167 – 169 KHI48.

Berkaitan dengan pencatatan sebagai hukum formil sesungguhnya

sarana / wasilah untuk memelihara berlakunya hukum materil sesuai

dengan kaidah ushul fiqih :

االمر بالشيء امر بواسلھ

47 Rasyid rizani SHI. M.HI, artikel didowload pada tanggal 1 Januari 2014 dengan alamat
https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbYmM4V2s5OWpicDQ/edit?pli=1

48 Ibid
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Artinya : “Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan

Senada dengan pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan yang

merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam masalah

perkawinan tersebut, Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan

yangmengatur pernikahan kepada 2 kategori :

1. Peraturan syara’ yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya

sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh

syariat Islam seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fikih.

2. Peraturan yang bersifat tawsiqy yaitu peraturan tambahan yang

bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi

tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar

sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat

penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari

adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab49.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan

administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya

pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang

memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat

49Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 33.
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terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak

terjadi kesewenang wenangan50.

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan

masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-

syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-

halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua

mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa,

atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena

kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk

menghindari kemudaratan yang demikian diperlukan adanya sebuah

pencatatan, padahal kemudaratan itu harus dihilangkan sesuia dengan

kaidah ushul yang berbunyi :

الضضرر یزال

Artinya :”Kesulitan harus dihilangkan51 “

Juga kaidah yang berbunyi :

الضرار یدفع بقدر االمكان

Artinya :”Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan”52.

50Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), h. 31.

51 A. Djazuli. OP.cit. 67.

52Ibid.
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Salah satu untuk menghilangkan kemudaratan itu adalah dengan

adanya pengadministrasian perkawinan melalui pencatatan itu.

Memang hukum pencatatan perkawinan belum ada pada masa

Rasulullah SAW. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun

terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam. Tetapi pada

zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun

diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar

kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnya

seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah

keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa akta nikah haruslah dibuat

peraturannya. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan

kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang

telah ditetapkan. Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam

kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

ال ینكر تغیر االحكام بتغیر االزمان 

Artinya :”Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena

perubahan zaman53’.

Juga kaidah

تغیر االحكام بتغیر االزمنة واالمكنة واالحوال

Artinya :”Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan

keadaan”.

53 Ibid.
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Perkawinan harus dicatat di KUA dan perceraian dicatat di PA

merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami

secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan itu. Pencatatan

dianggap sebagai halangan atau mempersulit orang melangsungkan

perkawinan dan perceraian, padahal tidak demikian. Justru dengan adanya

pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah perkawinan akan terjaga dengan

aman da tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa:

المشقة تجلیب التیسیر

Artinya :”Kesulitan mendatangkan kemudahan”54.

Pencatatan perkawinan itu dampak kemaslahatannya bukan hanya

untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi juga berdampak pada masalah-

masalah sosial lainnya. Misalnya ketika yang menikah adalah seorang PNS

dan pernikahan itu tercatat secara resmi di KUA, maka dengan bukti akta

nikah dan kartu keluarga dapat dijadikan syarat untuk menambah tunjangan

gajinya perbulan. Begitu juga dalam masalah perceraian, ada beberapa

maslahat yang dihasilkan dengan adanyapencatatan perceraian di PA itu,

seperti dengan adanya akta nikah orang dapat lebih mudah melakukan

proses perceraian di PA dibandingkan dengan orang yang kawin liar,

kemudian juga hak anak yang timbul karena perceraian kedua orang tuanya

dapat terjamin karena hak asuhnya diputuskan oleh hakim. Bagi duda /

janda yang ingin melangsungkan pernikahan lagi akan mudah prosesnya

karena mempunyai bukti akta cerai dari PA, dalam hal muamalat, misalnya

54 Ibid.
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ketika seseorang ingin meminjam uang kepada Bank, salah satu syaratnya

adalah akta nikah, ketika ingin membuat akta kelahiran anak, akta nikah

juga diperlukan, dan banyak lagi masalah-masalah lainya yang memerlukan

akta nikah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

المعتدي افضل من القاصر

Artinya : “Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama

daripada yang  hanya sebatas kepentingan sendiri55.

Perkawinan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung

beberapa kemaslahatan. Dari segi sosial bahwa daloam setiap masyarakat

ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau

yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih

dihargai dari mereka yang tidak kawin56.hal yang dipandang suci (sakral)

yang dianjurkan oleh Laquran dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari

aspek hukum yakni perkawinan meruapakn perbuatan dan tingkah laku

subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai

kekuatan mengikta bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat

oleh kekuatan hukum57. percerainnya di PA Di dalam UU No 1 tahun 1974

55Jalaluddin Abdurrahman As-suyuthi, al-Asyba’ Wa an-Nadhoir, (Indonesia: Syirkah
Nur Asia, th), h. 99 .

56 Sayuthi Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47.

57 R. Soeroso, Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 251.
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juga diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan

pernikahan dan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi yaitu sebagai

berikut :  Dari sudut pandnag keagamaan perkawinan merupakan suatu

Oleh karena itulah perkawinan perlu dicatat di KUA.

Mengenai hukum pencatatan perkawinan di KUA dan perceraian di

PA dapat menjadi wajib apabila sekiranya pencatatan itu mengandung

kemaslahatan yang sangat besar bagi seseorang dan apabila tidak dicatat

akan menimbulkan mudarat. Selain itu juga dengan adanya pencatatan

perkawinan itu maka akan sempurnalah suatu kewajiban pernikahan itu, dan

ini sejalan dengan kaidah :

الواجیبما ال یتم الوجیب اال بھ فھو 

Artinya : “Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya,

maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi

wajib diadakan58.

.

58A. Djazuli. Op.cit. 224


