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BAB III 

KELUARGA DAN PERKAWINAN 

A. Perkawinan dalam Hukum Positif 

1. Undang-Undang Perkawinan Islam 

 Hukum perkawinan islam sebagian bagian integral dari syari’ah 

Islam tidak dapat dipisahkan dari agama islam. 

 Dalam kehidupan masyarakat Islam norma atau kaidah yang 

terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk 

aturan pokok yang disebut syari’at Islam Allah SWT. 

 Mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan syari’at Islam 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara 

terutama dalam melaksanakan perkawinan. 



 Selama tiga dasawarsa terakhir beberapa aturan syari’at 

perkawinan Islam yang telah menjadi bagian dari sistem hukum positif 

di Indonesia, antara lain : 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan 

 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan 

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

 

 Tujuan perkawinan islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah 

membentuk keluarga bahagia lahir dan batin dalam ikatan suami istri 

yang sah yang diikat oleh rasa saling menyayangi, saling menghargai, 

serta saling menghormati, sakinah, mawaddah dan warohman. 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

Pengertian 

Perkawinan 

 

 Ikatan lahir batin 

       Ikatan: suatu perjanjian (persetujuan) 

       aspek hubungan keperdataan (formil) 

       harus dilandasi saling cinta (fundamen) 

 Antara seorang pria dengan seorang wanita 

       seorang: Monogami  bilateral 

       Pria-wanita: konsep sosial jenis kelamin berbeda 

(menolak lesbi dan homo) 

 Sebagai suami isteri 

       Sebagai: bentuk penegasan perjanjian di lapangan 

hukum keluarga 

       Suami-isteri: obyek perjanjian menimbulkan status 

Tujuan 

Perkawinan 

 

 Bertujuan membentuk keluarga 

       kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya 

didasarkan perkawinan sah, idealnya tediri atas bapak, ibu 

dan anak-anak 

 Rumah tangga 

       kehidupan dalam satu rumah (kesatuan ekonomi) 

 Yang bahagia 

       Kehidupan harmonis atas dasar cinta 

 Kekal 

       tidak untuk sesaat (kontinuitas) 

 Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

       berdasar keimanan (religieus) 



Sahnya Perkawinan 

KUHPerdata 

•   Calon suami dan calon  

     isteri menyatakan saling  

     menerima satu kepada  

     lainnya sebagai suami/ 

     isteri 

 

•   Perkawinan dilakukan  

    dihadapan Pegawai  

     Catatan Sipil 

 

•   Dibuktikan dengan Akta 

    Perkawinan (dicatatkan 

    di Kantor Catatan Sipil) 

Hukum Islam Hukum Adat 

•   Perkawinan dilakukan  

    menurut ketentuan  

    hukum fikh 

 

•   Rukun perkawinan  

    harus dipenuhi: 

    Calon Suami-isteri,  

    Wali nikah, dua orang  

    saksi dan ijab - kabul  

 

•   Perkawinan tidak  

    mengharuskan adanya 

    pencatatan perkawinan 

•  Perkawinan adalah 

   tahapan circle of live 

 

•  Perkawinan merupakan 

   upacara rite de passage 

   (krisisrites) 

 

•  Perkawinan harus ada 

   pengakuan atau 

   penerimaan masyarakat 

 

•  Perkawinan tidak  

    mengharuskan adanya  

    pencatatan perkawinan 



B. Keluarga dan Hubungan Darah 

1. Konsep Keluarga 

 Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari 

atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat 

tinggal, ini konsep keluarga dalam arti sempit yang disebut juga 

keluarga inti. 

 Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain 

sebagai akibat adanya ikatan perkawinan, terjadilah kelompok 

anggota keluarga yang terdiri atas manusia2 yang mempunyai 

hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah. 

Kelompok anggota keluarga tersebut dapat berdiam juga dalam 

satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang 

berlainan.ini adalah konsep keluarga dalam arti luas . 

 Keluarga dalam arti luas dapat terdiri atas suami, istri, anak, 

orang tua, mertua, adik/kakak ipar. 

 Keluarga dalam arti luas ini umumnya dijumpai dalam masyarakat 

di Indonesia 



 Hubungan keluarga dan hubungan darah adalah dua konsep yang 

berbeda. 

 Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga 

yang terjadi dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena ikatan 

perkawinan dan karena ikatan hubungan darah. 

 Hubungan keluarga karena perkawinan disebut juga hubungan 

semenda, seperti mertua, ipar, anak tiri, dan menantu.  

 Antara suami atau istri dan mereka yang disebutkan itu tidak ada 

hubungan darah tetapi ada hubungan keluarga.  

 Hubungan keluarga karena pertalian darah, seperti : 

1. Ayah, ibu, nenek, puyang (lurus ke atas) 

2. Anak, cucu, cicit (lurus ke bawah) 

3. Saudara kandung dan anak2 saudara kandung (lurus ke samping) 



C. Asas, Konsep, Syarat Perkawinan 

1. Asas-Asas Perkawinan 

 Persetujuan bebas (sukarela); 

 Partisipasi keluarga; 

 Perceraian dipersulit; 

 Poligami dibatasi dengan ketat; 

 Kematangan calon mempelai; 

 Meningkatkan derajat kaum wanita; 

 Pencatatan perkawinan; 

 Perkawinan menurut hukum agama; 

 Larangan dan pembatalan perkawinan; dan 

 Mengadakan janji perkawinan. 

 



2. Konsep Perkawinan 

 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Pembentuk Undang-

Undang merumuskan perkawinan sebagai berikut : 

     “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita   

 sebagai  suami istri  dengan tujuan membentuk keluarga/rumah 

 tangga  yang bahagia dan kekal  berdasar pada Ketuhanan Yang 

 Maha  Esa”.  

 Oleh karena itu berdasarkan definisi perkawinan tersebut dapat 

ditarik unsur2 penting, yaitu : 

 Ikatan lahir batin 

 Antara pria dan wanita 

 Sebagai suami dan istri 

 Dengan tujuan 



3. Syarat2 Perkawinan 

1. Syarat Materiel dan Formal 

 Syarat Materiel (subjektif) : syarat2 yang ada dan melekat pada diri  

pihak2 yang akan melangsungkan perkawinan.  

 Syarat Formal (objektif) : tata cara dan prosedur melangsungkan 

perkawinan menurut hukum agama dan undang2. 

 Syarat2 perkawinan yang dibahas dalam uraian ini hanya terbatas 

pada syarat materiel (subjektif). Syarat Materiel(subjektif) tersebut 

meliputi syarat materiel perkawinan monogami dan syarat materiel 

perkawinan poligami. 

 

 

 

 



Syarat Perkawinan 

Monogami 
 

1. Persetujuan kedua calon mempelai 

2. Pria berumur 19 th dan wanita 16 th 

3. Izin orang tua/pengadilan jika belum 

berumur 21 th 

4. Tidak masih terikat dalam satu 

perkawinan 

5. Tidak bercerai untuk ketiga kali 

dengan suami/istri yang sama yang 

hendak dikawini 

6. Bagi janda sudah lewat waktu tunggu 

7. Pemberitahuan kepada pegawai 

pencatatan perkawinan 

8. Tidak ada yang mengajukan 

pencegahan 

9. Tidak ada larangan perkawinan 

Syarat Perkawinan 

Poligami 

1. Alasan perkawinan poligami 

2. Syarat perkawinan poligami 

3. Jaminan berlaku adil 



D. Akibat Hukum Ikatan Perkawinan 

1. Perkawinan Sah atau Tidak Sah 

  Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, syarat perkawinan 

ada dua macam, yaitu syarat materiel dan syarat formal atau objektif. 

Jika ada syarat materiel ataupun syarat formal yang tidak dipenuhi 

mengakibatkan perkawinan itu tidak sah.tidak sah itu ada dua macam, 

yaitu : 

 Tidak sah relatif : perkawinan dinyatakan tidak sah relatif apabila 

tidak dipenuhi salah satu atau beberapa syarat materiel 

perkawinan monogami berikut: 

a) Ada persetujuan antara kedua calon mempelai; 

b) Pria sudah berumur 19 th dan wanita sudah berumur 16th; 

c) Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 th; 

d) Tidak terikat dalam satu perkawinan; 

e) Tidak bercerai untuk ketiga kalidengan suami/istri yang sama 

yang hendak dikawini;  

 



f) Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan; 

g) Tidak ada yang mengajukan pencegahan; 

h) Ada persetujuan dari istri/istri2; 

i) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan2 hidup 

istri2 dan anak2 mereka; dan 

j) Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri2 dan 

anak2 mereka.  

 Tidak sah Absolut : tidak dipenuhi syarat materiel dan syarat 

formal, yaitu : 

a) Syarat materiel harus sudah lewat masa tunggu (bagi janda) 

atau tidak ada larangan perkawinan; dan 

b) Syarat formal dilakukan menurut hukum masing2 agama. 

 



2. Akibat Hukum Perkawinan Sah 

 Perkawinan yang memenuhi syarat2 seperti yang ditentukan dalam 

Undang2 Perkawinan dinyatakan dan diakui sebagai perkawinan 

dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum perkawinan sah adalah 

timbul hubungan hukum antara suami dan istri, antara orang tua dan 

anak, antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam pekawinan. 

a. Hubungan hukum antara suami dan istri : di dalam hubungan 

hukum antara suami dan istri terdapat hak masing2 pihak dalam 

fungsi sebagai suami dan sebagai istri. Hak suami istri adalah  

 Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan 

 Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan 

 Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan  



 Dalam hubungan hukum antara suami dan istri terdapat kewajiban 

masing2 pihak dalam fungsi sebagai suami dan fungsi sebagai istri. 

Kewajiban suami dan istri adalah : 

 Pasal 30 UU Perkawinan 

 Pasal 32 UU Perkawinan 

 Pasal 33 UU Perkawinan 

 Pasal 45 UU Perkawinan 



b. Hubungan Hukum antara Orang Tua dan Anak 

1.Anak sah dan akibat hukumnya  

 Anak sah diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan. Menurut 

ketentuan pasal tersebut ada dua golongan anak sah, yaitu : 

 Anak yang dilahirkan dalam perkawinan (ada dua kemungkinan) 

• Kemungkinan pertama : setelah perkawinan dilangsungkan, istri 

baru hamil kemudian setelah kandungannya berumur 9 bulan 10 

hari, istri melahirkan anak. 

• Kemungkinan kedua : sebelum perkawinan dilangsungkan, istri 

sudah hamil lebih dulu. Setelah dilangsungkan perkawinan, istri 

melahirkan anak. 

 Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan 

 Dalam hal ini istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, 

kemudian terjadi  perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi 

peristiwa tersebut, istri  baru melahirkan anak. 



 Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini adalah timbul hubungan 

hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, 

orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, dan 

sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. 

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak lazim disebut “kekuasaan 

orangtua”. Diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 (2), Pasal 48 UU 

Perkawinan. 

 Akan tetapi jika orang tua melalaikan kewajiban terhadap 

anak2nya atau berkelakuan buruk sekali, menurut ketentuan Pasal 49 

ayat(1) UU Perkawinan, salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut 

kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu. 

 Kewajiban anak terhadap orang tua diatur didalam Pasal 46 UU 

Perkawinan. Sama hal nya dalam ajaran Islam, yaitu dalam Surah Al-

Ahqaf ayat (15) dan Surah Albaqarah ayat (215). 



2. Anak tidak sah dan akibat hukumnya 

 Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. 

 Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

 Dengan demikian anak tidak sah hanya berhak mewarisi dari ibunya 

dan keluarga ibunya. 

 Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh 

istrinya bilamana dia dapat membuktikan bahwa istrinya telah 

berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinaan tersebut (Pasal 

44 ayat (1) UU Perkawinan) 



c. Hubungan hukum antara wali dan anak 

 Akibat lain dari perkawinan adalah timbul hubungan hukum antara 
wali dan anak . 

 Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang 
belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, 
tetapi berada di bawah kekuasaan wali. 

 Perwalian adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan 
dan pengurusan mengenai pribadi anak yang belum dewasa dan 
harta kekuasaannya (Pasal 50 ayat (2) UU Perkawinan). 

 Orang yang diberi kekuasaan melakukan perwalian disebut wali. 

 Kekuasaan wali terhadap anak berlangsung hingga anak berumur 18 
tahun atau kawin. 

 Kekuasaan wali meliputi kekuasaan mengenai pribadi anak dan 
harta kekayaannya ( Pasal 50 ayat (2) UU Perkawinan) 

 Wali yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas 
kewajiban sebagai wali dapat dicabut kekuasaannya sebagai wali.  



3. Harta Kekayaan dalam Perkawinan 

Harta 

Bersama 

• Harta bersama adalah harta kekayaaan yang 

diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan 

perkawinan. 

• Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri. 

• Suami dan istri dapat bertindak terhadap harta 

bersama atas persetujuan kedua belah pihak 

(Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan). 

• Terhadap harta bersama, suami dan istri 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 

• Jika perkawinan putus, maka harta bersama 

diatur menurut hukumnya masing2 adalah 

hukum agama, hukim adat, dan hukum2 

lainnya. 



Harta 

Bawaan 

• Harta bawaan dikuasai oleh masing2 

pemiliknya, yaitu suami menguasai harta 

miliknya dan istri menguasai harta 

miliknya. 

• Masing2 suami dan istri berhak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum mengenai harta kekayaannya 

(Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). 

• Akan tetapi, apabila suami dan istri 

menentukan lain misalnya dengan 

perjanjian perkawinan, penguasaan harta 

bawaan dilakukan sesuai dengan isi 

perjanjian tersebut. 

• Demikian juga apabila terjadi perceraian, 

harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh 

masing2 pemiliknya kecuali jika 

ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan. 
 



Harta 
perolehan 

• Harta perolehan masing2 secara prinsip 

penguasaannya sama seperti harta 

bawaan. 

• Masing2, baik suami maupun istri berhak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum mengenai harta perolehannya. 

• Apabila pihak suami dan istri 

menentukan lain, misalnya dengan 

perjanjian perkawinan, penguasaan 

harta perolehan dilakukan sesuai dengan 

isi perjanjian. 

• Demikian juga jika terjadi perceraian, 

harta perolehan dikuasai dan dibawa 

oleh masing2 pemiliknya, kecuali jika 

ditentuka lain dengan perjanjian 

perkawinan. 



4. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Sah 

 Perkawinan tidak sah ada dua macam, yaitu : 

 Perkawinan tidak sah relatif  

• Akibat hukum tidak sah relatif, perkawinan itu “dapat 

dibatalkan. 

• Kata “dapat” dalam hal ini diartikan bisa dibatalkan atau bisa 

tidak dibatalkan atau bisa dibatalkan bilamana menurut 

ketentuan hukum agamanya masing2 tidak menentukan lain. 

 Perkawinan tidak sah absolut 

• Perkawinan tidak sah absolut mempunya akibat hukum “batal”. 

• Kata “batal” dalam hal ini diartikan “tidak pernah ada” 

bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing2 tidak 

menentukan lain. 



 Permohonan Pembatalan 

• Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan 

dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri, suami, atau istri. 

• Bagi yang beragama Islam, permohonan pembatalan perkawinan 

diajukan kepada pengadilan agama. 

• Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam 

permohonan pembatalan diajukan kepada pengadilan negeri. 

• Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus 

ke atas dari suami atau istri, suami/istri, pejabat yang 

berwenang, dan pejabat yang ditunjuk 



 Akibat Hukum Pembatalan  

• Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan, batalnya 

suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. 

• Ini berarti putusnya perkawinan berlaku surut sejak saat 

terjadinya perkawinan.  

• Dengan kata lain, perkawinan dinyatakan tidak pernah ada 

karena batal. 

• Bagaimana akibatnya terhadap hal2 yang telah terjadi dari 

perkawinan itu ? 

 Pasal 28 ayat (2) huruf a 

 Pasal 28 ayat (2) huruf b 

 Pasal 28 ayat (2) huruf c 

 



E. Perkawinan Campuran 

 Konsep Perkawinan Campuran 

• Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang pria 

dan seorang wanita, yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 

berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu 

pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU Perkawinan); 

• Adapun unsur2 perkawinan campuran sebagai berikut : 

 Perkawinan antara seorang pria dan wanita 

 Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan 

 Perbedaan kewarganegaraan 

 Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia 



• Dengan demikian, jelaslah bahwa konsep perkawinan campuran 

menurut UU Perkawinan berbeda dengan konsep perkawinan 

campuran menurut Stb. Nomor 158 Tahun 1898. Pasal 1 Stb. Nomor 

158 Tahun 1898 merumuskan : “Perkawinan campuran adalah 

perkawinan antara orang2 yang di Indonesia tunduk pada hukum2 

yang berlainan”. 

• Tegasnya perkawinan campuran menurut UU Perkawinan adalah 

perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. 

• Karena perbedaan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku 

bagi mereka juga berbeda. 

• Apabila salah satu pihak yang bukan warga negara Indonesia 

walaupun mereka tunduk pada hukum yang berbeda perkawinan 

mereka bukan perkawinan campuran menurut UU Perkawinan ini. 



 Syarat dan Pelaksanaan Perkawinan Campuran 

• Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula di 

luar Indonesia (luar negeri) 

• Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilaksanakan 

menurut UU Perkawinan. (Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan). 

• Syarat2 untuk melaksanakan perkawinan campuran harus dipenuhi 

syarat2 perkawinan yang berlaku menurut hukum masing2 pihak (Pasal 

60 ayat (1) UU Perkawinan). 

• Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi 

syarat2 perkawinan campuran menurut hukum yang berlaku bagi masing2 

pihak adalah pegawai pencatat menurut hukum masing2 pihak (Pasal 60 

ayat (2) UU Perkawinan). 

• Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, 

yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada pengadilan dan 

pengadilan memberikan keputusannya. 

 



• Jika keputusan pengadilan menyatakan bahwa penolakan itu 

beralasan, keputusan pengadilan itu menjadi pengganti surat 

keterangan tersebut.(Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan) 

• Setelah surat keterangan atau keputusan pengadilan diperoleh, 

perkawinan campuran segera dilangsungkan. 

• Pelangsungan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum 

masing2 agama. 

• Pelaksanaan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat 

nikah. 

• Tata cara ini menurut UU Perkawinan jika perkawinan campuran 

dilaksanakan di Indonesia. 

• Sedangkan jika perkawinan campuran dilaksanakan di negara 

lainnya itu, berlakulah ketentuan tentang tata cara menurut 

hukum yang bersangkutan (Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan). 

 



 Pencatatan Perkawinan Campuran 

• Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang 

(Pasal 61 ayat (1) UU Perkawinan). 

• Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam adalah 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

Talak Cerai Rujuk (P3NTCR). 

• Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah Pegawai 

Kantor Catatan Sipil. 

• Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan 

lebih dulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau surat 

keputusan pengganti keterangan, yang melangsungkan perkawinan 

campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan maksimum satu 

bulan (Pasal 61 ayat (2) UU Perkawinan) 

• Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia 

mengetahui bahwa surat keterangan atau keputusan pengganti 

keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan 

maksimum tiga bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 ayat (3) UU 

Perkawinan). 



 Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Campuran 

• Seorang wanita warga negara asing (WNA) yang kawin dengan 

seorang warga negara Indonesia (WNI) memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia apabila pada waktu dia dalam satu 

tahun setelah perkawinan berlangsung menyatakan keterangan 

untuk itu ( Untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia), 

kecuali apabila dia dengan memperoleh kewarganegaraan 

Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal ini 

keterangan tidak boleh dinyatakan. 

• Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan seorang 

warga negara asing (WNA) kehilangan kewarganegaraan Indonesia 

apabila dan pada waktu dia dalam satu tahun setelah 

perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu 

(melepaskan kewarganegaraan Indonesia), kecuali apabila dia 

dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu menjadi tanpa 

kewarganegaraan (stateless) 

 



• Seorang pria/wanita disebabkan oleh atau sebagai akibat dari 

perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dia dapat 

memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali jika dan pada 

waktu dia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan 

untuk itu (untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia) yang 

harus dinyatakan dalam waktu satu tahun setelah perkawinan itu 

terputus, dengan ketentuan setelah kembali memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia dia tidak mempunyai kewarganegaraan 

rangkap. 

• Seorang wanita yang disebabkan oleh atau sebagai akibat 

perkawinannya memperoleh kewarganegaraan Indonesia (ikut 

suami), kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu lagi jika dia 

setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu 

(untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia) dalam waktu satu 

tahun setelah perkawinan terputus. 



• Pernyataan keterangan dalam uraian di atas diajukan kepada 

pengadilan negeri atau perwakilan Indonesia dari tempat 

tinggalnya. 

• Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau 

putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik 

mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. 

• Mengenai hukum publik misalnya anak yang belum berumur 18 

tahun dan belum kawin akan mengikuti kewarganegaraan ayah 

atau ibunya dengan siapa dia mempunyai hukum keluarga. 

• Mengenai hukum perdata, misalnya menyangkut pewarisan. 



Perkawinan Putus Dan Akibatnya 

1. Alasan Putusnya Perkawinan 

• Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus 

karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. 

• Perkawinan putus karena kematian sering disebut masyarakat 

dengan istilah “cerai mati”. 

• Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan, yaitu 

“cerai gugat” dan “cerai talak”. 

• Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan 

disebut “cerai batal”. 



2. Perceraian Suami dan Istri 

• Undang2 Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya 

perceraian. Alasan pembentuk undang2 mempersulit perceraian 

adalah: 

 Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan 

perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan(Allah); 

 Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri; 

dan 

 Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga 

setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).  



• Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975, perceraian dapat terjadi karena alasan2 sebagai berikut : 

 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. 

 Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun 
berturut2 tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau 
karena hal lain di luar kemampuannya. 

 Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak yang lain. 

 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau 
istri. 

 Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 



Akibat Perkawinan Putus karena Perceraian 

a. Akibat terhadap anak dan istri 

 Pertama : bapak dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara 

dan mendidik anak2 mereka semata-mata untuk kepentingan 

anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, 

pengadilan memberi putusannya. 

 Kedua : bapak bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila 

bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban 

tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut 

memikul biaya tersebut. 

 Ketiga : pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami 

untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan/ 

menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya. 

 



b. Akibat terhadap harta perkawinan 

 Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah 

karena harta tersebut dapat dikuasai dan adalah hak masing2 pihak. 

 Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga 

disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. 

 Akan tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan. 

 Menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan apabila perkawinan putus 

karena perceraian, harta bersama diatur menurut “hukumnya” masing2. 

 Yang dimaksud dengan hukumnya masing2 adalah hukum agama, hukum 

adat, dan hukum2 lainnya, seperti KUH Perdata. 

 
c. Akibat terhadap status 

 Kedua mereka itu tidak lagi terikat dalam tali perkawinan 

dengan status janda dan duda; 

 Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan 

pihak lain; 

 Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali 

sepanjang tidak dilarang oleh undang2 atau agama mereka. 



SEKIAN  
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