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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 (tiga) 

peristiwa yang penting yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu 

ia meninggal. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam 

keluarganya, kemudian setelah dewasa ia akan kawin di mana ia bertemu 

dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya 

yaitu untuk tetap melangsungkan keturunannya. Di dalam bidang hukum 

Perkawinan hal yang demikian ini adalah suatu hal yang penting karena ada 2 

(dua) makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi 1 (satu) keluarga.1 

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan 

kecenderungan seks (libido seksualitas). Sudah menjadi kodrat alam bahwa 

dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang perempuan 

dan laki-laki memiliki daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam 

ilmu alam disebutkan bahwa segala sesuatu terdiri atas dua pasangan, Islam 

adalah agama yang fitrah Tuhan menyediakan tempat yang legal untuk 

terselenggaranya penyaluran antara dua pasangan tersebut sesuai dengan 

derajat manusia.2 

Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluriah 

manusiawi, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap 

 
1 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta, 

1986, hlm.5. 
2 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,  Universitas Indonesia, Jakarta, 1974,  

hlm.74. 
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memelihara keselamatan agama. Perkawinan merupakan salah satu hal yang 

penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup 

masyarakat. Perkawinan merupakan jalan mulia untuk mengatur kehidupan 

rumah tangga dan keterurunan.3 

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata  sebagai hubungan 

atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah untuk 

menaati perintah Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu perintah 

agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan 

perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari 

perbuatan zina.4 

Perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang, 

sebagaimana keinginan manusia dalam rangka membina kehidupan yang 

tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua makhluk ciptaan 

Allah SWT. Dengan terpeliharnaya lima aspek al-maqashid al-khamsah atau 

al-maqasid al-Syari,ah, yaitu memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-

nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasab), dan harta (hifz al-amil).5 

Pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang teguh 

dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri serta 

keturunannya, melainkan juga kepada keluarga dan masyarakat pada 

umumnya. Pernikahan (az-zawaj) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh 

adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri 

 
3  Ibid, hlm.74. 
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, 

hlm.69. 
5  Ibid, hlm.74. 
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dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun 

pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan 

ijab dan qabul. Kata az-zawaj (pernikahan) dan at-tazwij (menikahkan) sering 

digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat 

pengaruh individual dan kemasyarakatan. 

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang 

diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’. Firman Allah SWT yang berkaitan 

dengan diisyaratkan perkawinan adalah : 

ًجا ل ِتَْسُكنُٓو۟ا إِلَْيَها َوَجعَلَ  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَوَٰ تِِهۦٓ أَْن َخلََق لَُكم م ِ   َوِمْن َءايََٰ

ٍت ل ِقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ  ِلَك َلَءايََٰ َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِى ذََٰ    بَْينَُكم مَّ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah 

Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” [QS. Ar. 

Rum (30):21]. 

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala 

aspeknya, dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar 

agama yang diakui di Indonesia yakni agama Samawi dan agama non 

Samawi. Agama non Samawi yang terdiri dari agama Islam, Hindu, Budha, 

Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata 
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aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk di 

dalam tata cara perkawinan. 6 

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat 

sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka 

masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus 

berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah 

di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah 

ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa 

kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan 

perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi 

juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan 

bangsa Indonesia.7 

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu 

masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan 

lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia 

dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan 

yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan 

bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, 

tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, 

bahkan dipengaruhi budaya perkwinan barat.8 

 
6 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.6.  
7 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan ,Hukum Adat, 

dan Hukum Agama, CV.Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1. 
8 Ibid, hlm.1.  
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Dewasa ini di Indonesia bukanlah tidak mungkin apabila terjadi 

perkawinan antar agama, walaupun sebenarnya perkawinan beda agama tidak 

diatur secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Biasanya orang-orang yang melakukan perkawinan seperti ini 

salah satu pihak harus tunduk pada salah satu agama yang dianutnya ataupun  

mereka harus melangsungkan perkawinannya di luar negeri, karena 

perkawinan beda agama ini tidaklah sah di Indonesia. Namun pada faktanya 

banyak  kasus yang melangsungkan perkawinan beda agama di mana para 

pihak tidaklah tunduk terhadap salah satu agama ataupun melangsungkan 

perkawinan di luar negeri.  

Banyak kasus di mana orang-orang tidak ingin tunduk ataupun 

melangsungkan perkawinan di luar negeri alasanya karena mereka tetap ingin 

memegang kukuh agama yang mereka anut ataupun karena biaya yang mahal 

untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri, sehingga mereka melakukan 

inisiatif lain dengan cara melangsungkan perkawinan mereka secara dua kali. 

Perkawinan ini dilangsungkan menurut agama yang mereka anut masing-

masing, dengan demikian mereka merasa perkawinan ini sah karena telah 

dilakukan dua kali menurut agama masing-masing yang berbeda.  

Salah satu contoh kasusnya seperti pada perkawinan antara 

Ny.Titi dengan Tn.Ruma yang di mana keduanya menikah pada tahun 2017 

silam. Ny.Titi yang beragama Islam dan Tn.Ruma yang beragama Kristen 

Katolik, keduanya melangsukan perkawinan menurut agama masing-masing. 

Pada awalnya perkawinan dilangsungkan secara agama Islam yang di mana 
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mereka dinikahkan oleh Kyai setelah dinikahkan oleh Kyai keduanya 

langsung melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik yang 

dimana mereka meminta pemberkatan pada Pendeta yang ada di gereja. Pada 

saat melangsungkan perkawinan tersebut keduanya masih tetap memeluk 

agamanya masing-masing, keduanya tidaklah tunduk pada salah satu agama. 

Kasus perkawinan yang dilangsungkan menurut agama masing-

masing lainnya adalah perkawinan antara Ny.Gaga dengan Tn.Yudi, yang 

dimana Ny.Gaga beragama Kristen Protestan sedangkan Tn.Yudi beragama 

Islam. Keduanya melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 silam, 

keduanya melaksanakan perkawinan secara dua kali sesuai dengan agama 

yang mereka anut masing-masing, kedua prosesi perkawinan ini 

dilangsungkan secara bersamaan. 

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis mencoba 

mengangkat permasalahan tersebut serta menuangkannya dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN 

PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DUA KALI MENURUT 

AGAMA YANG BERBEDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN 

KOMPILASI HUKUM ISLAM”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka penulis 

merumuskan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keabsahan perkawinan yang 

dilangsungkan dua kali menurut agama yang berbeda dihubungkan dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam ? 

2. Bagaimana penerapan aturan mengenai keabsahan perkawinan yang 

dilangsungkan dua kali menurut agama yang berbeda dihubungkan dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam ? 

3. Bagaimana solusi agar perkawinan yang dilangsungkan dua kali menurut 

agama yang berbeda dapat dicatatkan dihubungkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai 

keabsahan perkawinan yang dilangsungkan dua kali menurut agama yang 

berbeda dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan aturan mengenai 

keabsahan perkawinan yang dilangsungkan dua kali menurut agama yang 

berbeda dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
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3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi agar perkawinan 

yang dilangsungkan dua kali menurut agama yang berbeda dapat 

dicatatkan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

D. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan di bidang 

Hukum Islam. 

b. Secara Praktis 

Secara hukum praktis ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi terkait 

Tinjauan Yuridis Keabsahan Perkawinan Yang Dilangsungkan Dua Kali 

Menurut Agama Yang Berbeda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam dan di 

harapkan dapat bermanfaat bagi instansi Kantor Urusan Agama (KUA) 

dan Kantor Catatan Sipil. 

E. Kerangka Pemikiran 

Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengakui dan 

memegang teguh nilai-nilai keagamaan yang  tercermin pada sila pertama 

dalam Pancasila  yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia menjungjung 

tinggi nilai-nilai keagamaan, maka di dalam pelaksanaan sebuah perkawinan 

harus berdasarkan  pada peraturan masing-masing agamanya, perkawinan 
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yang dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing dan 

kepercayaannya akan dianggap sah baik dimata agama maupun hukum.9 

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) bahwa setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah, sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang di mana setiap warga negara 

bebas untuk melangsungkan perkawinan dan memperoleh keturunan demi 

kelangsungan hidupnya. Bentuk perkawinan ini merupakan kenyataan bahwa 

manusia tidak dapat hidup sendiri dan ingin hidup berdampingan. 

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang 

bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul yang bermakna 

bersetubuh, berkumpul dengan akad. Menurut Muhammad Abu Zahrah di 

dalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad 

yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan 

antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta 

menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.10 

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang 

suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-

menyantunin, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.11 Sedangkan menurut 

Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya 

 
9 Sirman dahwal, gukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di indonesia, 

Bandung, CV. Mandar Maju, Cet. Ke-2, 2017. hlm. 23. 
10 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringin, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2004, hlm.38. 
11 Mohd. Idris. Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.2. 
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menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas 

perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai  hubungan seksual 

(bersetubuh).12 

Di Indonesia sendiri sejak tanggal 2 Januari tahun 1974 mengenai 

perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya 

peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang dan 

Peraturan Pemerintah tersebut bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh 

Warga Negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 

(lima) unsur dalam perkawinan, yaitu :13 

1. Ikatan lahir batin. 

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita. 

3. Sebagai suami istri. 

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 
12 Ibrahim Hosein, Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk, Ihya 

Ulumuddin, Jakarta, 1971, hlm.65.  
13 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, PT. Raja 

Grafindo Persada, Depok,  2017, hlm.43. 
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Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

dimaksud dengan “arti” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” 

perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak 

hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus 

kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, 

mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan 

wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri dapat disebut hubungan 

formil.14 

Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya 

maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah 

merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. 

Walaupun tidak nyata tapi ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan 

batin ikatan lahir akan menjadi rapuh. Hal ini seyogyanya dapat dirasakan 

terutama oleh yang bersangkutan dalam tahap permulaan untuk perkawinan, 

ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk 

hidup bersama. 15 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak 

 
14 K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.14. 
15 Ibid, hlm.15. 



21 
 

 
 

dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami 

istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual 

pada pasangan suami istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang 

bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri. 

Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. 

Jika dilihat dari hukum Islam, pengertian (ta’rif) perkawinan 

menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau 

mitsaaqan ghaaliizhan untuk menaati perintah 

Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.” 

 

Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran 

agama16, perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan 

oleh mukallaf  yang memenuhi syarat. Dalam pengertian di atas disebutkan 

bahwa miitsaaqan atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang 

sangat suci yang tidak dapat di buat dengan tujuan main-main. Serta 

pelaksanaanya merupakan ibadah dan perintah dari Allah SWT. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum 

dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: 

 
16 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm.28. 
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1. Asas perkawinan kekal; 

2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya; 

3. Asas perkawinan terdaftar; 

4. Asas perkawinan monogami; 

5. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak 

(tanpa paksaan); 

6. Keseimbangan hak dan kedudukan suami-istri; 

7. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri; 

8. Asas mempersukar terjadinya perceraian.17 

Dalam perkawinan terdapat 2 (dua) macam syarat perkawinan, 

yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada 

dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat 

materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal 

adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama 

dan Undang-Undang, disebut juga syarat objektif.18 

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam 

ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya meliputi persyaratan materiil 

maupun syarat formal. Dalam melaksanakan perkawinan, maka para pihak 

juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di 

dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, 

 
17 Rosnidar Sembiring, Loc.cit. 
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, 

hlm.76. 
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termasuk ketentuan dalam perundang-undanngan lain yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaan itu.19 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. Undang-Undang 

Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang berkenaan 

dengan unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas 

membahas rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, 

yang keseluruhan rukunnya mengikuti fiqh Syafi’i. Adapun rukun 

perkawinan sebagai berikut :20 

1. Akad nikah; 

2. Laki-laki dan perempuan yang kawin; 

3. Wali dalam perkawinan; 

4. Saksi; dan 

5. Mahar. 

Perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan 

hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan tempat yang legal 

untuk terselenggaranya penyaluran tersebut sesuai derajat kemanusiaan. 

Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi beberapa aspek yaitu :21 

1. Aspek personal yang bertujuan untuk penyaluran kebutuhan biologis serta 

untuk memperoleh keturunan. 

 
19 Rosnidar Sembiring, Loc.cit. 
20 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, CV.Pustaka Setia, 

Bandung, 2017, hlm.9. 
21 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.15. 
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2. Aspek sosial yang dimana perkawinan sebagai rumah tangga yang baik 

sebagai fondasi masyarakat yang baik dan menjadikan manusia lebih 

kreatif. 

3. Aspek ritual aspek ritual ini bertujuan untuk mengikuti Sunnah Nabi serta 

menjalankan perintah Allah SWT. 

4. Aspek Moral, dan  

5. Aspek kultural. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : 

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. 

Dalam Pasal tersebut yang dimaksud dengan hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-

undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu 

sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang 

ini.22 Jadi bagi orang yang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk 

kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang 

yang beragama Kristen dan bagi orang yang beragama Hindu atau Budha 

seperti yang dijumpai di Indonesia.  

Perkawinan antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang 

wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan 

tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam 

 
22 Rosnidar Sembiring, Loc.cit. 
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pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam 

pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya. 23 

Menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH perkawinan antar agama  

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang 

karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang 

berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai 

dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 24 

Perkawinan antar agama sendiri tidak terlalu diatur dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian juga di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang 

perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia dan 

perkawinan campuran.25 Hanya dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam 

terdapat larangan perkawinan beda agama.  

Di dalam kitab-kitab fiqh umumnya, perkawinan antar agama ini 

masih dimungkinkan yaitu antara seorang laki-laki muslim dengan wanita 

kitabiyah, yang menurut beberapa pendapat mereka yang beragama Yahudi 

dan Nasrani.26 Namun banyak pula para ulama yang mengharamkan 

mengenai perkawinan antar agama. Dalam hukum Islam sendiri mengenai 

perkawinan beda agama, ada beberapa pendapat para ulama mengenai hukum 

 
23 Hilman  Hadikusuma, Op.cit, hlm.17. 
24 O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, PT.Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2001, hlm.35. 
25 Ahmad Rofiq, Op.cit, hlm.343. 
26 Ahmad Rofiq, Op.cit, hlm.344. 
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perkawinan yang berbeda agama,  di mana haram bagi seorang Muslim untuk 

menikah dengan kafir majusi, baik ia menyembah api, komunisme, 

politeisme, perempuan zindiq, maupun berhala.27 

Firman Allah SWT : 

 َوََل تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ .......

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, 

sebelum mereka beriman...... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 

221). 

Para ulama sepakat bahwa Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 jelas 

mengharamkan wanita Muslim menikahi laki-laki non-muslim (musyrik). 

Pada surat Al-Ma’idah [5] : 5) yang menyatakan bahwa laki-laki muslim 

halal menikah dengan perempuan ahli kitab yang merdeka, sebagaimana 

firman Allah SWT, sebagai berikut : 

اْليَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّي ِبَاُت َوَطعَاُم الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم  

َوَطعَامُ ُكْم ِحلُّ لَُّهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن  

الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب ِمن قَْبِلُكْم إِذَا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنِيَن  

َغْيَر ُمَسافِِحيَن َوَلَ ُمتَِّخِذي أَْخدَاٍن َوَمن يَْكفُْر بِاإِليَماِن فَقَْد َحبِ َط 

 َعَملُهُ َوُهَو فِي اآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

 

 
27 Ali Yusuf Al-Subki, Fiqh Keluarga, Amzah, Jakarta, 2010, hlm.139. 
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“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-

baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal 

bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan 

(dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-

perempuan yang menjaga kehormatan di antara 

perempuan-perempuan yang beriman dan 

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan 

di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum 

kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka 

untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina 

dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. 

Barang siapa kafir ssetelah beriman maka 

sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia 

termasuk orang-orang yang rugi. ( Q.S. Al-

Ma’idah [5] 5). 

Ibnu Munzir berpendapat bahwa tidak benar bagi orang yang 

mengharamkan nikah dengan wanita ahli kitab. Ibnu Umar r.a. pernah 

ditanya oleh laki-laki Muslim mengenai menikah dengan perempuan Yahudi 

dan Nasrani. Lalu ia menjawab, “ Allah mengharamkan orang mukmin 

menikah dengan orang musyrik.” 28 Menurut Qurthubi, Nahas mengatakan 

bahwa pendapat ini menyimpang dari kelompok besar yang telah dijadikan 

hujjah. Orang yang mengatakan halal menikah dengan ahli kitab terdiri atas 

golongan sahabat dan tabi’in. Dari golongan sahabat diantaranya Sa’id bin 

Masayyab, Sa’id bin Jubair, Al-Hasan, Mujahid, Thawus, Sya’biy, Dhahak, 

dan ahli fiqh dari berbagai negari Islam.  

 
28 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Op.cit, hlm.163. 
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Dalam hal ini ada perbedaan pendapat, yaitu pendapat jumhur 

yang mengatakan dibolehkannya menikah dengan ahli kitab karena berhujjah 

pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa larangan menikah al-

musyrikat adalah larangan menikahi wanita majusi dan penyembah berhala. 

Adapun menikahi ahli kitab dibolehkan karena Al-Qur’an surat Al-Ma’idah 

ayat 5 mengkhususkan nash  Al-Baqarah ayat 221. Di antara hujjah jumhur 

ulama bahwa kata al-musyrikat tidak mengandung ahli kitab. 

 َما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوََل اْلُمْشِرِكينَ 

Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-

orang musyrik .....(Q.S. Al-Baqarah [2]:105). 

ينََحتَّىَٰ  لَْم يَُكِن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابَِواْلُمْشِرِكيَن ُمْنفَك ِ

 تَأْتِيَُهُم اْلبَي ِنَةُ 

Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab 

dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan 

(agama mereka) sampai datang kepada mereka 

bukti yang nyata. (Q.S A-Bayyinah [98]:1) 

Demikian pula, pendapat para ulama salaf yang membolehkan 

menikahi ahli kitab. Ibrahim bin Adam ditanya Hamad tentang hukum 

menikahi wanita Yahudi da Nasrani, ia membolehkannya. Alasannya bahwa 

yang dimaksud wanita musyrik adalah orang yang beragama majusi 
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penyembah berhala.29 Tambahnya Al-Qur’an ayat Al-Baqarah tidak 

menghapus surat pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan surat Al-

Ma’idah adalah ayat yang terakhir turun, dan kaidah umum dikatakan bahwa 

ayat terakhir menghapus ayat yang terdahulu dan seterusnya.  

Meskipun jumhur ulama membolehkan menikahi ahli kitab, 

hukumnya adalah makruh. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin 

Khaththab r.a., bahwa ketika Thalhah bin Ubaidillah menikahi wanita 

Yahudi, juga Hudzaifah bin Al-Yaman menikahi wanita Nasrani, Umar bin 

Khaththab yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah, bahkan ingin 

memukul mereka berdua. Hingga keduanya berkata, “Jangan marah wahai 

Amirul Mukminin, kami akan menceritakan mereka.” Umar menjawab, 

“Jikalau dihalalkan thalaqnya, pasti dihalalkan juga nikahnya, tetapi aku 

ingin meminimalisasi bahaya (sagrah qam’ah).” Hadis Gharib Jiddan, dalam 

riwayat lain, “Karena aku takut kalian mempraktikkan pelacuran kepada 

mereka.” 

Dijelaskan oleh Al-Ja’far Ibnu Jarir Al-Tabari seperti yang 

dikutip Ibnu Katsir, Umar membenci hal tersebut agar tidak merendahkan 

wanita kaum Muslim. Meskipun demikian, terdapat riwayat lain yang 

meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab juga pernah mengatakan, “Laki-

laki Muslim menikahi wanita Nasrani, tetapi laki-laki Nasrani tidak menikahi 

wanita Muslim.” Dengan keterangan tersebut artinya Umar tidak menyukai 

 
29 Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam, Keira Publishing, Depok, 2007, 

hlm.45. 
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pernikahan beda agama. Hal ini diperkuat oleh riwayat Imam Bukhari bahwa 

Ibnu Umar mengatakan, “Aku tidak melihat musyrik yang paling besar dari 

seorang wanita yang mengatakan bahwa tuhanku adalah Isa.”30 

Selain menurut Al-Quran dan pendapat para ulama terdapat juga 

pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan antar 

agama bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Di mana pada Pasal ini 

sangat ditegaskan bahwa tidak diperbolehkannya suatu perkawinan beda 

agama, walaupun dalam Pasal tersebut hanya disebutkan bahwa hanya 

seorang wanita Islam saja yang tidak boleh melakukan perkawinan yang 

calon suaminya menganut agama yang berbeda dengannya. 

Dalam pandangan Agama Islam perkawinan yang demikian ini 

pun baru dapat dilaksanakan apabila mempelai laki-laki yang Islam benar-

benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia 

mampu untuk mendidik anak-anaknya menjadi muslim. Sebaliknya dalam 

Hukum Islam melarang perkawinan antara wanita yang beragama Islam 

dengan laki-laki yang bukan Islam, disebabkan karena wanita Islam dalam 

suatu perkawinan berada di bawah kekuasaan suaminya, maka dikhawatirkan 

wanita Islam itu akan murtad dari agama Islam dan mengikuti agama 

suaminya.31 

 
30 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Op.cit, hlm.167. 
31 O.S. Eoh, Op.cit, hlm.118. 
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Dalam pandangan agama Katholik menganggap bahwa 

perkawinan antara seseorang yang beragama Katholik dengan yang bukan 

agama Katholik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama katholik 

dianggap tidak sah. Disamping itu, perkawinan antara seorang yang beragama 

Katholik dengan orang yang bukan Katholik bukanlah merupakan 

perkawinan yang ideal. Dalam pandangan agama Protestan menghendaki agar 

penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama 

perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagian akan sulit 

tercapai kalau suami istri tidak seiman. Namun demikian agama Protestan 

pun tidak melarang penganutnya untuk kawin dengan orang yang tidak 

beragama Protestan.32 

Dalam pandangan agama Hindu perkawinan orang yang 

beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu 

perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan 

menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat pengesahannya, 

misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara 

perkawinan dilakukan. Dalam pandangan agama Budha perkawinan antar 

agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, 

menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan 

perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Budha.33 

 
32 Ibid, hlm.119. 
33 Ibid, hlm.125. 
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Menurut pandangan-pandangan agama yang disebut di atas, dapat 

dilihat bahwa setiap agama menolak adanya perkawinan yang berbeda karena 

perkawinan ini dirasa tidak akan mendapatkan kebahagian sebagai salah satu 

tujuan perkawinan. Walaupun perkawinan beda agama ini dilarang namun 

tidak sedikit pula masyarakat di Indonesia yang tetap melaksanakan 

perkawinan beda agama. 

Menurut para pihak sendiri perkawinan masih tetap bisa bahagia 

walaupun keyakinan yang dianut keduanya berbeda namun semua tetap 

tergantung pada siapa yang menjalankan. Pandangan masyarakat seperti 

inilah yang seharusnya diluruskan dan diubah bahwa perkawinan berbeda 

agama ini merupakan suatu perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang 

berlaku di Indonesia yang akan berdampak bagi perkawinannya kelak. 

Dalam hal perkawinan selain harus dilaksankan menurut agama 

dan kepercayaan masing-masing, perkawinan tersebut pun harus dicatakan 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan berlangsung bagi 

yang beragama Islam serta bagi orang-orang yang non-muslim 

perkawinannya tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.  

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” Selain dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang 
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pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

juga menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan yaitu bahwa : 

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinannya menurut agama 

Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk. 

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinannya menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu selain agama 

Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

perkawinan pada kantor catatan sipil 

sebagaimana dimaksud dalam berbagai 

perundang-undangan mengenai pencatatan 

perkawinan. 

 

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi 

mereka yang akan melangsungkan perkawinan, karena dengan dicatatkannya 

suatu perkawinan maka negara mengakui bahwa telah terjadinya suatu 

perbuatan hukum yakni adanya suatu perkawinan yang dilangsungkan pada 

hari itu, yang dimana bukti adanya suatu perkawinan ini dituang dalam buku 

nikah atau akta nikah.   

Dalam peraturan yang disebutkan di atas sudahlah jelas 

pencatatan bagi mereka yang beragama Islam maupun yang  beragama selain 

Islam, namun tidak dicantumkan bagaimana pencatatan bagi mereka yang 

melakukan perkawinan berbeda maka tidak ada pengakuan dari negara bahwa 

perkawinan tersebut benar-benar dilangsungkan sehingga dapat dikatakan 

bahwa perkawinan tersebut tidak sah.  
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Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur 

melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq 

al-galid) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan 

rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta 

Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila  terjadi 

perselisihan atau percecokan diantara mereka atau salah satunya tidak 

bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.34 

F. Metode Penelitian  

 Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya35. Untuk 

dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan 

adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat 

ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 

 
34 Ahmad Rofiq, Op.cit, hlm.107. 
35 Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, 2013, hlm.295. 
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dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.36 Yang 

menyangkut permasalahan yang diteliti tentang Tinjauan Yuridis 

Keabsahan Suatu Perkawinan Yang Dilangsungkan Dua Kali Menurut 

Agama Yang Berbeda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. 

2. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada 

bahan kepustakaan atau data sekunder.37 Data sekunder tersebut terdiri dari 

bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti 

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang 

berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan dua kali 

menurut agama yang berbeda. 

3. Tahap Penelitian 

Tahap Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

menggunakan beberapa tahap yang meliputi: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud  penelitian 

kepustakaan yaitu:38 

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum 

dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan 

 
36 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalian Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm.97-98. 
37 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, Penelitian Hukum Normatif, CV Rajawali, Jakarta, 

1985, hlm.15. 
38 Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hlm.160. 
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menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, berupa 

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktak, perjanjian-

perjanjian keperdataan para pihak39 yang berkaitan dengan 

perkawinan beda agama. 

Bahan hukum tersebut berupa : 

a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

c) Kompilasi Hukum Islam; dan 

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan; 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil 

penelitian.40 Buku-buku mengenai perkawinan dan perkawinan beda 

agama. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti biografi, indeks kumulatif dan kamus. Seperti kamus hukum. 

 

 
39 Bahader Johan Nasution, op.cit, hlm.86. 
40 Ibid, hlm.12. 
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b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung data sekunder 

yang telah diperoleh, untuk mendapatkan kolerasi dengan penelitian 

yang sedang dilakukan.41 Penelitian lapangan dilakukan dengan 

melakukan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data, untuk 

keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Studi Dokumen  

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang 

digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap 

dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk 

mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam 

bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya lanngsung pada yang diwawancarai.42 Wawancara merupakan 

suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan 

oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus 

informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara, yang diwawancarai, 

 
41 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, Op.cit, hlm.15. 
42 Ibid, hlm.57. 
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topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi 

wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih 

dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. 

5. Alat Pengumpulan Data  

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :43 

a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan 

tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan 

berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara yang 

merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian alat tulis, tape 

recorder, handphone, dan flashdisk. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut 

dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis 

yuridis kualitatif yang dimana menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah : 

Analisis data secara yuridis kualitatif, adalah cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh diteliti 

 
43 Ibid, hlm.59 
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dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus 

matematika.44 

7. Lokasi Penelitian 

a. Perpustakaan 

1)  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Telp. (022) 4262226-4217343 

Fax. (022) 4217340 Bandung 40261. 

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung  Jl. 

Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota 

Bandung, Jawa Barat 40132 , Telp. (022) 2506210. 

3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  Jl. Kawaluyaan Indah II 

No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286, 

Telp. (022) 7320049. 

4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung (Dispusip Kota 

Bandung) Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota 

Bandung, Jawa Barat 40115, Telp.  (022) 4231921. 

b. Instansi  

1) Kantor Urusan Agama JL. Raya Cipeundeuy, No. 5, Bandung, 

40558, Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40558, 

Indonesia, Telp. (022) 6973293. 

 
44 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hlm.93. 
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2) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Jl. L. L. R.E. 

Martadinata No.105, Cipahit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, 

Jawa Barat 40115, Telp. (022) 7272864. 

8. Jadwal Penelitian 

JADWAL PENULISAN HUKUM 

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Keabsahan Perkawinan Yang 

Dilangsungkan Dua Kali Menurut Agama Yang 

Berbeda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi 

Hukum Islam. 

Nama   : BM. Widyaningsih 

No. Pokok Mahasiswa : 161000007 

No. SK Bimbingan : 251/UNPAS.FH.D/Q/X/2019 

Dosen Pembimbing : Bunyamin, Drs., M.H 




