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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr. wb. 

Fuji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha 
Kuasa, atas perkenan-Nya buku "Petunjuk Pelaksanaan 
Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri" ini dapat 
diterbitkan. 

Buku ini merupakan basil kerja Tim yang dibentuk dengan 
Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Unusan Haji Nomor D/245 
Tahun 1999 tanggal 23 Juni 1999. 

Selanjutnya basil kerjaTim tersebut dikonsultasikan dengan 
para pejabat yang berwenang antara lain Direktur Jenderal Protokol 
dan Konsuler, Direktur Konsuler dan Kasubdit Jasa Konsuler 
Departemen Luar N egeri, Direktur Pembinaan Peradilan Agama 
Departemen Agama, Kepala Biro Hukum dan Humas 
Departemen Agama, dalam fornm diskusi yang diadakan beberapa 
kali sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan. Haji tanggal 23 Juni 
1999 sampai menjelang diterbitkannya Surat Keputusan Bersarna 
Menteri Agama dan Menteri Luar N egeri ten tang Petunjuk 
Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar N egeri. 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Petunjuk 
Pelaksanaan ini yaitu perihal mengawasi dan mencatat pernikahan. 
Dalam mengawasi pernikahan, hal itu harus dilakukan oleh 
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Pcnghulu, baik perkawinan yang dilaksanakan di Pcnwakilan RI 
maupun di luar Penwakilan RI. Sedangkan dalam hal pencatatan 
Nikah dan Rujuk (NR), dicatat pada Penwakilan RT dan kalau 
negara setempat melarangnya, maka dilakukan di Kantor Catatan 
Sipil negera tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah 
sangat mengutamakan segi sahnya perkawinan apabila 
dilaksanakan menurut hukum agama dan hal inipun sesuai pula 
dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 

Demik.ianlah, semoga buku ini dapat dijadikan pedoman 
bagi pejabat yang berwenang. 

Wabillahittaufiq walhidayah 

Wassalam 
~~TUR URUSAN AGAMA ISLAM 

~ ........ ~~~ 
~ 

R. H.A. SUTARMADI 
Nip. 1500311 77 
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SAMBUTAN DIREKTURJENDERAL BIMAS ISLAM 
DAN URUSAN HAJI 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT, karena berkat rahmat dan inayah-Nya buku petunjuk 
pelaksanaan Perkawinan WNI di Luar N egeri ini dapat terwujud 
dan disajikan dengan baik. 

Pada dasarnya Pemerintah wajib memberikan pelayanan dan 
perlindungan hukum kepada warganya baik yang berada di dalam 
maupun di luar negeri, termasuk dalam soal nikah dan rujuk, 
sehingga bagi mereka yang telah melakukan pernikahan dan rujuk 
dapat memiliki kepastian hukum (legal Rechten), dan dapat 
terlindungi hak-haknya dalam perkawinan. 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1Tahun1974 tentang 
Perkawinan, mengatur soal-soal perkawinan WNI di Luar N egeri, 
seperti yang tercantun1 dalam pasal 56 ayat (1), yang pada 
prinsipnya menyatakan bahwa perkawinan WNI yang dilakukan 
di luar negeri baru dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan 
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku di Indonesia. Secara khusus bagi warga 
negara Indonesia yang menganut agama Islam juga harus 
memenuhi kctcntuan hukum syara', artinya selain dapat memenuhi 
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ketentuan menurut peraturan perundang-undangan, juga harus 
dapat memenuhi ketentuan-ketentuan menurut aturan agama Is
lam, seperti tersebut dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya iru. 

Dalam rangka memenuhi pelayanan dan perlindungan 
hukum kepada warga negara Indonesia yang melaksanakan 
perkawinannya di luar negeri tersebut, maka pada tanggal 13 
Oktober 1999 telah berhasil ditandatangani Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Luar N egeri RI N omor 
589tahun 1999danNomor 182/0T/X/99/0l tahun 1999tentang 
Petunjuk Pelakasanaan Perkawinan WNI di Luar N egeri, dan 
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SKB Dirjen Bimas Islam 
dan Urusan Haji dan Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen 
Luar Negeri Nomor 280/70 tahun 1999 dan Nomor D/447Tahun 
1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkawinan WNI di 
Luar Negeri. Kami menyambut gembira dengan lahirnya SK 
bersama ini, kiranya dapat dijadikan acuan teknis bagi pelaksanaan 
perkawinan WNI di Luar N egeri dan say a berharap dapat 
dimasyarakatkan lebih luas, khususnya kepada Pegawai Pencatat 
Nikah yang berada di Perwakilan RI di Luar Negeri maupun 
kepada WNI yang berada di sana. 

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga buku ini 
dapat bermanfaat, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi 
kita semua, Amin. 

Wass al am 
Bimas Islam dan Urusan Haji 
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KEPUTUSAN BERSAMA 
MENTERI AGAMA RI DAN MENTER! LUAR NEGERI RI 

NOMOR : 589 TAHUN 1999 
NOMOR: 182/0T/X/99/0l TAHUN 1999 

TENTANG 

PETIJNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN 
WARGA NEGARA INDONESIA 

DI LUAR NEGERI 

MENTERI AGAMA RI DAN MENTERI LUAR NEGERI RI 

Menimbang: a. bahwa Undang-undang Nomor 1Tahun1974 
Pasal 56 ayat (1) mengatur tentang perkawinan 
yang dilaksanakan di luar negeri, dan 
perkawinan tersebut perlu mendapatkan 
perlindungan dan kepastian hukum. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Luar N egeri tentang Petunjuk 
pelaksanaan Perkawinan Warga Negara 
Indonesia di Luar N egeri 

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22Tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 

2. Undang-undang Nomor 32Tahnn 1954 tentang 
Penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1 946 tentang Pencatatan Nikah, Talak 
dan Rujuk di Luar Jawa dan Madura; 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
ten tang Pelaksanaan U ndang-nndang N om or 1 
Tahun 197 4 tentang Perkawinan; 
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5. Kepurusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 
tetang Pokok Organisasi Departemen; 

6. Keputusan Presiden RI N om or 61 Tahun 1998 
ten tang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi 
dan Tatakerja Departemen sebagaimana telah 
diubah dan disempurnakan dengan Keputusan 
Presiden RI N om or 192 Tahun 1998; 

7. Peraturan Menteri Agama N omor 2 Tahun 1990 
tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah; 

8. Kepurusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 
1975 ten tang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Agama yang telah diubah 
dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan 
Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984. 

ME.MUTUSKAN 

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSA1v1A MENTER! AGA.J.'v1A 
RI DAN MENTER! LUAR NEGERI RI 
TENTANG PETUNJUI< PELAKSANAAN 
PERKAWINANWARGA NEGARA INDONE
SIA DI LUAR NEGERI. 

Pasal 1 

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam 
melaksanakan perkawinan di Luar N egeri sebagaimana dimaksud 
pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dicatat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menurut Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 2 

Tempat Pencatatan Perkawinan Luar N egcri adalah di KBR! 
a tau Perwakilan Indonesia di Luar N egeri. 
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Pasal 3 

1. Apabila terjadi perkawinan di atas Kapal Laut maka 
pencatatannya di daerah di mana kapal tersebut berlabuh. 

n. Dalam hal ini di wilayah itu tidak ada Perwakilan Indonesia 
maka dicatat pada Perwakilan Indonesia yang mewilayahi 
daerah tersebut. 

Pasal 4 

Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud Pasal 1 di atas adalah 
Pegawai Negeri yang diangkat dan ditunjuk khusus unruk itu. 

Pasal 5 

Dalam hal pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah dengan 
syarat sebagai berikut: 

1) Menguasai hukum munakahat dan peraturan perundang
undangan di bidang perkawinan serta administrasi NTCR. 

2) Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan 
usul Menteri Luar N egeri. 

PasaJ. 6 

Bahwa untuk melaksanakan pencatatan clan pengawasan 
Nikah dan Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah berpedoman kepada 
Perunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar 
Negeri (terlampir). 

Pasal 7 

Dalam hal wilayah dan batas-batas kekuasaan PPN untuk 
mencatat perkawinan akan ditenrukan kemudian. 
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Pasal 8 

Hal-hal teknis pelaksanaan peraturan ini lebih lanjut akan 
diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam dan Urusan Haji. 

Pasal 9 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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KEPUTUSAN BERSAMA 
DIREKTURJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

DAN URUSAN HAJI 
DAN 

DIREKTURJENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER 
NOMOR: 280/07 TAHUN 1999 
NOMOR: D/447 TAHUN 1999 

TENTANG 

PETU~UK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA 
NEGARA INDONESIA 

DI LUAR NEGERI 

DIREKTURJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISL\M 
DAN URUSAN HAJI DAN 

DIREKTURJENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER 

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri L u a r 
Negeri Nomor 589Tahun 1999 dan Nomor 182/ 
OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia 
di Luar Negeri, perlu diatur lebih lanjut hal-hal 
yang lebih teknis petunjuk pelaksanaannya dengan 
menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dan 
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler 
Departemen Luar N egeri. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 
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Pertama 

Kedua 

2. Undang-nndang, Nornor 32Tahnn 1954 tentang 
Penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1946 ten tang Pencatatan Nikah, Talak 
dan Rujuk di Luar Jawa dan Madura; 

3. Undang-undang Nornor I Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 

4. Peraturan Pernerintah Nornor 9 Tahun 1975 
ten tang Pelaksanaan U ndang-undang N om or I 
Tahun 1974 tentang Perkawrnan; 

5. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 
tentang, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tatakerja Departemen; 

6. Keputusan Menteri Agama N omor 18 Tahun 
197 5 ten tang Susunan Organisasi dan Tata 
Keria Departernen Agama yang telah diubah 
dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan 
Menteri Agarna N ornor 7 5 Tahun 1984. 

7. Peraturan Menteri Agama N om or 2 Tahun 1990 
tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah; 

8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 
dan N omor 182/0T /X/99/01 Tahun 1999 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan 
Warga Negara Indonesia di Luar N egeri. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan 
Warga Negara Indonesia di Luar N egeri sebagai
mana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. 
Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi 
warga negara Indonesia yang beragama Islam yang 
akan melaksanakan perkawinan di luar wilayah 
negara Republik Indonesia. 
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Ketiga 

Keempat 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan 
Bersama im akan diatur lebih lanjut dalam 
ketenruan tersendiri. 
Kepurusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 30 Desember 1999 
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A. LATAR BEIAKANG 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 56 ayat (1) 
tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang 
dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara 
Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga 
negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang 
berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 
warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang 
ini. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam waktu 1 
(satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, 
surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor 
pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. 

Prinsip pokok yang terkandung dalam pasal 56 tersebut 
cukup jelas, yaitu suatu perkawinan warga negara Indonesia yang 
dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat per
kawinan itu dilangsungkan baru dianggap sah apabila pelaksanaan 
perkawinan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan per
undang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi warga negara 
Indonesia yang beragama Islam, perkawinan harus memenuhi 
ketentuan hukum syara', artinya selain memenuhi persyaratan 
undang-undang, juga harus memenuhi persyaratan ketentuan 
agama Islam. 

Dalam hal ini, status Perwakilan RI sebagai wilayah 
ekstrateritorial RI di suatu negara mengandung pengertian bahwa 
hukum RI, termasuk undang-undang perkawinan, secara sah ber
laku. Dengan demik.ian, warga negara RI yang beragama Islam 
dan tinggal di luar negeri, dapat melakukan perkawinan sesuai 
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dengan undangundang tersebut di Perwakilan RI, yang urusan 
administrasinya diselesaikan oleh Bidang Konsuler. 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Perwakilan RI di luar 
negeri diharuskan mengadakan pengawasan, pendaftaran dan 
pencatatan terhadap perkawinan warga negara Indonesia menu
rut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan 
agama Islam bagi yang beragama Islam. Untuk itu disusunlah 
petunjuk pelaksanaan perkawinan Indonesia di luar negeri. 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang
undang Nomor 32Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak dan Rujuk; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 

3. Undang-undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama; 

4. Peraturan Pemerintah N omor 9 Tahun 197 5 tentang 
Pelaksanaan U ndang-undang N om or 1 Tahun 197 4 
tentang Perkawinan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 OTahun 1983 jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai N egeri Sipil; 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia N om or 44 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia N omor 61 Tahun 
1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan 
Tatakerja Departemen sebagaimana telah diubah dan 
disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998; 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang 
Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah; 

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1991 
tentang Biaya Nikah dan Rujuk bagi U mat Islam; 
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10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Urnsan Haji N omor 16 Tahun 1992 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Nikah 
dan Rujuk Bagi Umat Islam. 

C. TUJUAN 

1. Tersedianya pedoman kerja bagi petugas/pejabat 
pelaksana pencatatan nikah di luar negeri; 

2. Tersedianya informasi bagi warga negara RI di luar negeri 
yang beragama Islam yang akan melangsungkan akad 
nikah; 

3. Terlaksananya administrasi pencatatan nikah di luar negeri 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

D. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi pelak
sanaan dan pencatatan nikah bagi warga negara Indonesia yang 
beragama Islam di luar negeri. 

E. PENGERTIAN. 

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan: 

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan rujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang 
dilangsungkari di luar Indonesia antara dua orang warga negara 
Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga 
negara asing yang kedua-duanya beragama Islam. 
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3. Mengawasi adalah: 

a. Memeriksa dan meneliti calon suami, calon istri, dan wali 
nikah tentang halangan perkawinan dan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi, baik menurut ketentuan hukum syara' 
(hukum munakahat) atau peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

b. Meneliti surat-surat yang harus dipenuhi oleh masing
masing yang bersangkutan; 

c. Menghadiri dan menyaksikan upacara akad nikah. 
4. Pencatatan adalah pengisian formulir Akta Nikah atau Buku 

Pendaftaran Talak, atau Buku Pendaftaran Cerai atau Buku 
Pendaftaran Rujuk serta penandatanganannya oleh yang 
bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku. 

5. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena talak oleh 
suami atau karena putusan hakim atas dasar gugatan istri: 

a. Talak adalah putusnya perkawinan karena ikrar suami di 
depan sidang pengadilan atas permohonan suami; 

b. Cerai adalah putusnya perkawinan oleh hakim atas dasar 
gugatan istri. 

6. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang 
beragama Islam dan Pengadilan N egeri bagi mereka yang 
beragama selain Islam. 

7. Pendaftaran adalah pendaftaran bukti perkawinan (nikah, talak, 
cerai dan rujuk). 

8. Penghulu adalah pegawai atau petugas yang ditunjuk oleh 
perwakilan RI di luar negeri untuk melaksanakan tugas 
menghadiri, mengawasi dan mencatat pelaksanaan nikah dan 
rujuk bagi umat Islam di wilayahnya. 

F. PETUNJUK PENGGUNAAN 

Dalam juklak ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Hal mengawasi nikah dan penerima pemberitahuan rujuk; 

2. Hal pencatatan nikah , talak, cerai dan rujuk. 
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Dalam hal mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan 
rujuk harus dilakukan oleh penghulu, baik dilaksanakan di 
Perwakilan RI maupun di luar Perwak.ilan RI. 

Dalam hal pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk terdapat 
altematif yaitu: 

1. Dicatat oleh Pegawai Pencatat pada Perwakilan RI. 
2. Dicatat oleh Kantor Catatan Sipil negara setempat. Sejauh 

negara setempat tidak melarang, pencatatan dilaksanakan 
dengan altematif pertama yaitu dicatat oleh Pegawai Pencatat 
pada Perwakilan RI. 
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BAB II 
KETENTIJAN POKOK 

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang 
N omor 1 Tahun 197 4 ten tang Perkawinan, adalah: 

1. Pasal 2 ayat (1): 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya iru. 

2. Pasal 2 ayat (2): 

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan penmdang
undangan yang berlaku. 

3. Pasal 20: 

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan 
melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila 
ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 
ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang 
ini mesk.ipun tidak ada pencegahan perkawinan. 

4. Pasal 39 ayat (1): 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

5. Pasal 56 ayat (1): 

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua 
orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indone
sia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan 
menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan iru 
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dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan undang-undang ini. 

6. Pasal 56 ayat (2): 

Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali 
di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus 
didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal 
mereka. 

B. PERATIJRAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah N om or 9 Tahun 197 5 tentang Pelak.sanaan U ndang
undang N omor 1 Tahun 197 4 tentang Perkawinan adalah: 

1. Pasal 2 ayat (1): 

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
32Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

2. Pas al 10 ayat (2): 

Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing
masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

3. Pasal 10 ayat (3): 

Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan 
dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua or
ang saksi. 

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk adalah: 
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1. Pasal 1 ayat (1): 

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya 
disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat 
oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak 
dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya 
disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat 
Nikah. 

2. Pas al 1 ayat (2): 

Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan 
menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai 
yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk 
olehnya. 

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 

Undang-undang Nomor 32Tahun 1954 tentang Penetapan 
Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 
Nopember 1946 Nomor 22Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura 
memutuskan bahwa dengan mencabut Huwelijksordonnantie 
Buitengwestan Staatsblad 1932 No. 482 dan semua Peraturan
peraturan Guga dari Pemerintah Swapraja) tentang pencatatan 
nikah, talak dan rujuk untuk umat Islam yang berlainan dan 
bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia tanggal 
21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946, maka ditetapkan 
sebagai beri.kut: 

Pasal 1: 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22Tahun 1946 
tentang Pencatatan Nik.ah, Talak dan Rujuk untuk Seluruh Daerah 
Luar Jawa dan Madura 
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Pasal 1 A: 

Perkataan biskal-gripir hakim kepolisian yang terse but dalam 
pasal 3 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan N egeri. 

Pasal 2: 

Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa 
yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini ditetapkan oleh 

· Menteri Agama. 

Pasal 3: 

Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan. 

E. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 1989 

Undang-Undang RI Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama Bab IV (Hukumn Acara) Bagian Kedua (Pemeriksaan 
Sengketa Perkawinan) disebutkan: 

Paragraf 1: Umum 

Pasal 65: 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Paragraf 2: Cerai Talak 

Pasal 66: 

(1). Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan 
isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk 
mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. 

(2). Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
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tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan 
sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan 
bersama tanpa izin pernohon. 

(3). Dalam hal termohon bertempat kediarnan di luar negeri, 
permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. 

(4). Dalam Pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar 
negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Jakarta Pusat. 

(5). Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri 
dan harta bersama isteri dapat diajukan bersama-sama dengan 
permohonan cerai talak ataupun sesuadah ikrar talak 
diucapkan. 

Pasal 67: 

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 
di atas memuat: 

(a). Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suarni dan 
termohon, yaitu istri. 

(b). Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. 

Pasal 68: 

(1). Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majlis 
Hakim selambat-lambamya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas 
atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. 

(2). Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang 
tertutup. 

Pasal 69: 

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan
ketentuan pasal 79, pasal 80 ayat (2) dan pasal 83. 

21 



Pasal 70: 

( 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak 
tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan 
perceraian, maka Pengadilan rnenetapkan bahwa permohonan 
tersebut dikabulkan. 

(2) Terhadap penetapan sebagairnana yang dirnaksud dalam ayat 
(1), istri dapat mengajukan banding. 

(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum 
tetap, Pengadilan rnenentukan hari sidang penyaksian ikrar 
talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk 
menghadiri sidang tersebut. 

( 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus 
dalarn suatu Akta otentik untuk rnengucapkan ikrar talak, yang 
dihadiri oleh istri atau kuasanya. 

(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi 
tidak datang menghadap sendiri atau tidak rnengirim 
wakilnyamaka suami atau wakilnya dapat rnengucapkan ikrar 
talak tanpa hadimya istri atau wakilnya. 

(6) Jika suami dalarn tenggang waktu dalarn 6 (enarn) bulan 
sejakditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang 
menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun 
telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah 
kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat 
diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 

Pasal 71: 

( 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang 
ikrar talak. 

(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa 
perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan 
tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. 
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Pasal 72: 

Terhadap penetapan sebagairnana yang dirnaksud dalam 
pasal (710 berlaku ketentuan-ketetntuan dalam pasal 84 ayat ( 1), 
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 85. 

Paragraf 3: Cerai Gugat 

Pasal 73: 

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja 
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. 

(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, 
gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan 
atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pus:.it. 

Pasal 74: 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu 
pihak mendapat pidana penjara,maka untuk memperoleh putusan 
perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan 
putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara 
disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 75: 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa 
tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidakdapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim 
dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada 
dokter. 
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Pasal 76: 

( 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq maka 
untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar 
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga tua orang
orang yang dekat dengan suami istri. 

(2) Pengadilan selain mendengar keterangan saksi tentang sifat 
persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang 
atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang 
lain untuk menjadl hakim. 

Pasal 77: 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas 
permohonan penggugat atau tertgugat atau berdasarkan 
pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan 
dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam 
satu rumah. 

Pasal 78: 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permo
honan penggugat, Pengadilan dapat: 

a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; 

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan 
dan pendidikan anak; 

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 
terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama 
suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau 
barang-barang yang menjadi hak istri. 

Pasal 79: 

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal 
sebelum adanya putusan Pengadilan. 
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Pasal 80: 

( 1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majlis Hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau 
surat gugatan percerain didaftarkan di Kepaniteraan. 

(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 
terrurup. 

Pasal 81: 

(1) Purusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk. umum. 

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat 
hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

Pasal 82: 

(1) Pada sidang pertama pemerik.saan gugatan perceraian, Hakim 
berusaha mendamaikankedua pihak. 

(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri hams datang 
secara pribadi, kacuali apabila salah satu pihak bertempat 
kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap 
secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus 
dikuasakan untuk itu. 

(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka 
penggugat pada sidang perdamaian tersebut hams menghadap 
secara pribadi. 

( 4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

Pasal 83: 

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan 
gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah 
diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. 
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Pasal 84: 

(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang dirunjuk 
berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
mengirimkan saru helai salinan purusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekutan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada 
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat 
kediaman penggugat dan tergugat, unruk mendaftarkan purusan 
perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. 

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan 
wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan 
dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana 
yang dimaksud dalam ayat ( 1) yang tel ah memperoleh 
kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dik.irim pula kepada 
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan 
dan oleh Pegawai Pencatat Nikah terse but dicatat pada bagian 
pinggir daftar catatan perkawinan. 

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu 
helai salinan purusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) disampaikan pula kepada Pegawai pencatat Nikah di 
tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. 

(4) Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat 
bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. 

Pasal 85: 

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang 
bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang 
demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri 
atau keduanya. 
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Pasal 86: 

(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan 
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama 
dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan 
perceraian memperoleh kekutan hukum tetap. 

(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda 
terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada 
purusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu. 

Paragraf 4: Cerai Dengan Alasan Zina 

Pasal 87: 

(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan 
salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau 
penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon 
atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim 
berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu tiada 
pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak 
mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat 
maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena 
jabatannya dapat menyuruh pemohon atau pengugat untuk 
bersumpah. 

(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kekuasaan pula untuk 
meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. 

Pasal 88: 

(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 
ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat 
dilaksanakan dengan cara lisan. 

(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 
ayat (1) dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilaksa
nakan dengan hukum acara yang berlaku. 
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F. PEDOMAN DAN PETUN)UK KONSULER RI 

Pedoman dan petunjuk konsuler RI antara lain menyebutkan 
bahwa: 

a. Apabila terjadi perkawinan di atas kapal laut, maka 
pencatatannya di perwakilan RI daerah tempat kapal tersebut 
berlabuh. 

b. Dalam hal diwilayah itu tidak ada perwakilan RI maka dicatat 
di daerah akreditasi terdekat dari perwakilan RI. 

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Konsuler 
RI BAB VIlI B adalah: 

1. Perkawinan diatur oleh masing-masing negara menurut 
undang-undang dan peraturan setempat. Perkawinan yang 
dilaksanakan oleh warga negara RI di luar negeri menurut 
undang-undang/peraturan negara tersebut dianggap sah oleh 
Pemerintah Indonesia. 

Buat katagori pejabat tertentu (antara lain buat anggota ABRii 
dan pejabat-pejabat diplomatik/konsuler Departemen Luar 
Negeri) masih diperlukan persetujuan dari Jakarta untuk 
menikah dengan wanita/pria bangsa asing. 

2. Angka 7 berbunyi: 

Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri oleh warga negara 
RI yang menganut agama Islam, yang upacaranya tidak 
memenuhi hukum Islam walaupun sah menurut undang
undang, belum sah menurut syara'. 

G. KEPAIA PERWAKIIAN REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Perwakilan RI adalah pejabat yang diangkat dan 
merupakan wakil pribadi Presiden RI di suatu negara akreditasi. 
Dengan demikian wewenang Presiden RI yang dari sudut hukum 
Islam adalah Ulilamri, dapat didelegasikan kepada Perwakilan 
(Duta Besar, Konsul Jenderal, Kuasa Usaha Tetap, Konsul), 
sehingga Kepala Perwakilan RI mempunyai wewenang untuk 
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menikahkan warga negara Indonesia. Dalam hal Kepala Perwakilan 
sendiri tidak dapat melaksanakannya secara langsung, dapat 
melimpahkan wewenang tersebut kepada seseorang yang 
memenuhi syarat dari sudut agama Islam. Walaupun dalam 
pedoman dan petunjuk konsuler dinyatakan bahwa Departemen 
Agama sebagai pemegang kuasa Presiden untuk menikahkan dan 
selanjutnya dalam hal atau situasi tertentu dapat memberikan kuasa 
menikahkan tersebut bila diminta, maka wewenang menikahkan 
tersebut telah dilimpahkan secara inklusif tanpa harus dimohon 
kepada Kepala Perwakilan RI. 
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BAB III 
PEJABAT PELAKSANA 

Pejabat pelaksana ialah pejabat atau mereka yang secara 
langsung atau tidak langsung berperan dalam proses pelaksanaan 
nikah dan rujuk serta bertanggung jawab dalam tugas masing
masmg. 

Ada dua macam pejabat pelaksana, yaitu pejabat pelaksana 
langsung dan pejabat pelaksana tidak langsung. 

A. PEJABAT PEIAKSANA LANGSUNG 

Pejabat pelaksana langsung ialah mereka yang ikut serta 
secara langsung dalam pelaksanaan nikah dan rujuk. Mereka terdiri 
dari penghulu dan pegawai pencatat. 

1. Penghulu 

a. Syarat penghulu: 
1) Beragama Islam; 
2) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, atau sudah 

pernah kawin; 
3) Menguasai hukum munakahat (hukum perkawinan 

Islam); 
4) Mengerti peraturan perundang-undangan tentang 

perkawinan; 
5) Tidak buta huruf. 

b. Penunjukan, pemberhentian, serta penetapan kedudukan 
dan wilayah. 
1) Penunjukan dan pemberhentian penghulu serta 

penetapan kedudukan dan wilayah penghulu 
dilakukan oleh Kepala Perwakilan RI setempat atas 
persetujuan atau kuasa Menteri Agama. 
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2) Jabatan penghulu dapat dirangkap dengan jabatan 
lain pada Perwakilan RI selama pejabat tersebut 
memenuhi syarat sebagai penghulu. 

c. Tugas dan tanggung jawab mengumumkan kehendak 
nikah. 
1) Penghulu melaksanakan pengawasan nikah dan 

menerima pemberitahuan rujuk. 
2) Penghulu bertanggung jawab atas keabsahan nikah 

dan rujuk menurut syariat Islam dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pegawai Pencatat 

a. Pegawai Pencatat adalah pejabat yang membidangi 
masalah kekonsuleran Perwakilan RI di luar negeri. 

b. Pengangkatan Pegawai Pencatat adalah menurut ketentuan 
yang berlaku di Perwakilan RI setempat. 

c. Tugas dan tanggung jawab Pegawai Pencatat. 
1) Mencatat nikah dan rujuk yang dilakukan di bawah 

pengawasan penghulu atau tidak di bawah 
pengawasan penghulu tetapi telah ada isbat 
Pengadilan Agama. 

2) Mencatat talak berdasar Surat Keterangan Tentang 
TerjadinyaTalak (SKT3) dari Pengadilan Agama.*> 

*) Tugas Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan dan perceraian antara 
lain memeriksa dan menyelesaikan: 

1. Izin beristri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga 
dalam garis lurus ada perbedaaan pendapat; 

3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
S. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan kelalaian atas kewajiban suami istri; 
7. Perceraian karena talak; 
8. Gugatan perceraian; 
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3) Mencatat cerai setelah rnenerima putusan cerai yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari 
Pengadilan Agama. 

4) Memberikan Kutipan Akta Nikah, Kutipan Buku 
Pendaftaran Talak, Kuti pan Buku Pendaftaran Cerai 
dan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk kepada masing
masing yang bersangkutan. 

5) Bertanggung jawab atas kepastian/kebenaran 
pencatatan NTCR tersebut. 

9. Penyelesaian harta bersama; 
10. Penguasaan anak-anak; 
11. Memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; 
12. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas istri atau penentuan suaru kewajiban bagi bekas istri; 
13. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
14. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang rua; 
15. Purusan tentang pencabutan kekuasaan orang rua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 

umur 18 (delapan betas) tahun yang ditinggal kedua orang tuannya 
padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang ruannya; 

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah 
kekuasaannya; 

20. Penetapan asal usul seorang anak; 
21. Purusan ten tang hal penolakan pemberian keterangan unruk melakukan 

perkawinan campuran; 
22. Pengesahan isbath nikah dalam rangka: 
a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1/1974; 
b. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
c. Hilangnya Akta Perkawinan; 
d. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1/1974. 
23. Adhalnya wali. 

Pengadilan Agama bertanggung jawab atas kebenaran penetapan dan 
keadilan kepurusannya. 
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B. PFJABAT PELAKSANA TIDAK LANGSUNG 

Pejabat pelaksana tidak langsung ialah mereka yang secara 
tidak langsung berperan dalam pelaksanaan nikah dan rujuk. 
Mereka terdiri dari pamong desa, camat, dan pejabat yang 
berwenang. 

1. Pamong Desa 

a. Tugas pamong desa adalah memberikan surat keterangan: 
a) Surat keterangan asal usul; 
b) Surat keterangan mengenai orang tua; 
c) Surat keterangan untuk kawin; 
d) Surat keterangan kematian suami/istri; 
e) Surat keterangan tidak mampu; 
f) Surat keterangan untuk talak/cerai/rujuk; 

b. Pamong desa bertanggung jawab atas kebenaran 
keterangan yang dibuatnya, terutama tentang status 
perawan, jejaka, janda, duda, kematian, umur, dan 
hubungan keluarga yang sangat diperlukan dalam 
mendukung kebenaran dan keabsahan pelaksanaan nikah, 
talak, cerai, dan rujuk. 

2. Camat 

a. Tugas camat dalam hal ini adalah memberikan dispensasi 
bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 
hari kerja sejak pengumuman. 

b. Bertanggung jawab atas kebenaran dispensasi yang 
diberikan. 

3. Pejabat yang berwenang 

a. Komandan yang ditunjuk untuk memberi izin kawin, talak, 
dan cerai bagi anggota ABRI. 

b. Pejabat yang ditunjuk untuk memberi izin kawin atau cerai 
bagi pejabat diplomatik/konsuler tertenm yang akan kawin 
dengan bangsa lain. 

c. Pejabat yang dirunjuk untuk memberi izin kawin atau cerai 
bagi pegawai negeri sipil. 
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BAB IV 
TATA CARA PERKAWINAN 

A. PERSYARATAN 

Seorang yang akan melaksanakan perkawinan atau nikah 
harus memberitahukan kehendak nikah tersebut secara lisan atau 
tertulis kepada Pegawai Pencatat atau kepada Penghulu. 
Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh calon mempelai, orang tua, 
atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu: 

1. Surat persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Copy akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. 

3. Surat keterangan mengenai orang tua dari Pamong Desa. 

4. Surat keterangan untuk kawin dari Pamong Desa. 

5. Surat izin kawin (bagi calon mempelai anggotaABRI atau pejabat 
tertentu yang kepadanya d£tentukan agar minta izin leb£h dahulu 
dari pejabat yang berwenang memberikan izin). 

6. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai (j£ka calon mempelai. 
seorang janda/ duda). 

7. Surat keterangan kematian suarni istri yang dibuat oleh pejabat 
yang bexwenang yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat 
kematian suami/istri (jika calon mempelai seorang janda/duda 
karena kematian suami/istri). 

8. Surat izin dan dispensasi (bagi calon mempelai yang belum 
mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 
tahun 1974 pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan pasal 7 ayat 
(2)). 

9. Surat dispensai dari Perwakilan RI (bagi perkawinan yang akan 
dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman). 
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10. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama di Indonesia (bagi 
calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang). 

11. Surat keterangan tidak mampu dari Pamong Desa (bagi mereka 
yang tidak mampu). 

8. PROSEDUR 

Setelah seorang melakukan kehendak nikah maka pejabat 
yang berwenang harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemeriksaaan Nikah 

Pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri dan 
wali nikah secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya 
jika pemeriksaan iru dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam 
keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri
sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga pihak 
selesai diperiksa secara benar. 

Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali nikah terpaksa 
dilakukan pada hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan 
pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang 
diperiksa ditulis tanggal hari pemeriksaan. 

Pemeriksaan dilakukan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah 
(model NB) rangkap dua. 

b. Masing-masing calon suami, calon istri dan wall nikah 
membubuhkan tanda tangan pada kolom yang telah 
disediakan. Pengisian dalam daftar pemeriksaan nikah 
dilakukan oleh Pegawai Pencatat. 

c. Hasil pengisian Daftar Pemeriksaan Nikah dibaca, jika 
perlu diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh 
calon mempelai. 

d. Kedua lembar model NB di atas ditandatangani oleh yang 
diperiksa dan yang memeriksa. 

e. Hasil pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam buku 
khusus yang diberi kolom-kolom seperti berikut: 
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No. Hari(f'gl. Norn or 
Tanggal Nama Calon Ketentuan Akta Keterangan 

Urut 
Akad Nikah Nikah 

I 
Suami Istri 

2 3 4 5 6 7 

f. Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang 
sama dengan nomor buku khusus, clan nomor kode urntan 
yang bersangkutan. 

g. Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu 
dengan model NB clan disimpan dalam sebuah map 
bersama-sama dalam buku khusus. 

2. Pengumuman Kehendak Nikah 

Kehendak nikah diumumkan oleh Penghulu atas 
pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ 
ketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman 
(model NC). 

Pengumuman dipasang di: 

a. Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mewilayahi 
tempat akan dilangsungkan pernikahan. 

b. Kantor Perwak.ilan Republik Indonesia yang mewilayahi 
tempat tinggal masing-masing calon mempelai. 

Penghulu boleh meluluskan untuk dilangsungkan akad nikah 
sesudah lampau sepuluh hari ketja sejak pengurnurnan, kecuali 
aturan dalam pasal 3 (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam 
waktu sepuluh hari itu calon suami istri seyogyanya mendapat 
nasihat perkawinan dari orang-orang yang mampu memberi 
nasihat atau organisasi yang khusus untuk itu. 
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3. Penolakan Kehendak Nikah 

Apabila dalam pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi 
persyaratan baik menurut hukum syara' (hukum munakahat) 
maupun menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka penghulu harus menolak pelaksanaan 
pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan kepada 
yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya menurut 
contoh model P3. 

Setelah menerima penolakan, yang bersangkutan dapat 
mengajukan keberatan terhadap penolakan itu kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan cara 
singkat (sumir) dan memberikan ketetapan yang menguatkan 
penolakan atau memerintahkan agar pernikahan 
dilangsungkan. Apabila Pengadilan Agama dalam ketetapannya 
memerintahkan agar pernikahan dilangsungkan, maka 
penghulu harus melangsungkan pernikahan dimaksud. 

4. Pencegahan Pernikahan 

Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. 

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan pernikahan 
adalah: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah. 
b. Saudara dari salah seorang calon mempelai. 
c. Wali nikah. 
d. Wali. 
e. Pengampu (kuratele) dari salah seorang calon mempelai. 
f. Pihak-pihak yang berkepentingan. 
Pencegahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama di In
donesia dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

Mereka yang melakukan pencegahan perkawinan harus 
memberitahukan kepada penghulu yang bersangkutan untuk 
disampaikan kepada masing-masing calon mempelai. Setelah 
mengetahui adanya usaha pencegahan perkawinan, penghulu 
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tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai ditarik kem
bali oleh yang mencegah. 

5. Akad Nikah 

a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/di 
hadapan penghulu. 

b. Tatacara dan upacara akad nikah dilaksanakan sesuai 
dengan juklak yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen 
Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/2/Ed{Pw.002/03/ 
89 tanggal 6 Maret 1989. 

c. Setelah akad nikah dilangsungkan, maka nikah itu dicatat 
dalam halaman 4 Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB). 
Kemudian dibaca di hadapan suami, istri, wali nikah dan 
saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani oleh masing
masing yang bersangkutan (rangkap dua). 

6. Pcncatatan Nikah 

Pencatatan nikah hanya dapat dilakukan apabila sah menurut 
hukum agama Islam (syara') dan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan: 

a. Pengawasan penghulu, atau 
b. Isbat Pengadilan Agama. 
Jika pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada 
Perwakilan RI, maka: 

a. Pegawai Pencatat mencatat nikah dalam Akta Nikah 
(model NB) rangkap dua. 

b. Akra Nikah dibaca bila perlu diterjemahkan ke dalam 
bahasa yang dimengerti oleh mereka di hadapan yang 
berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani 
oleh suami istri, wali nikah, saksi-saksi dan Pegawai 
Pencatat. 

c. Pegawai Pencatat membuat Kutipan Akta Nikah rangkap 
dua dengan kode dan nomor yang sama. 

d. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan kepada 
istri. 
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e. Nomor di tengah pada Daftar Pemeriksaan Nikah diberi 
nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah. 

f. Pegawai Pencatat berkewajiban mengirim lembar kedua 
Akta Nikah yang telah diselesaikan kepada Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat. 

g. Jika mempelai seorang janda/duda karena talak atau cerai: 
1) Kalau talak/cerainya dicatat di tempat itu juga, maka 

pada ruang "Catatan lain-lain" Buku Pendaftaran 
Talak/Cerai yang bersangkutan segera ditulis sebagai 
berikut: "Suami/istri telah menikah di 
............................ dengan seorang laki-laki/ 
perempuan nama . . . . . ..... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . pad a 
tanggal .................................... Kutipan Akta Nikah 
:t\l'omor .............................. . 

Tanda Tangan Pegawai Pencatat 

Tang gal 

2) Jika talak/cerainya dicatat di tempat lain, maka segera 
diberitahukan kepada kantor yang mencatat talak/cerai 
dengan menggunakan model NC rangkap dua, 
lembar kedua dikirim langsung kepada kantor yang 
bersangkutan. 

Kantor yang menerima surat pemberitahuan model NC segera 
membuat catatan pada ruang "catatan lain-lain" dalam Buku 
Pendaftaran Talak yang bersangkutan, dan segera mengirim 
kembali model NC lembar kedua kepada pegawai pencatat di 
luar negeri. Selanjutnya NC lembar kedua tersebut 
dikumpulkan bersama daftar pemeriksaan nikah di atas kutipan 
Buku Pendaftaran Talak/Cerai yang bersangkutan. 

Jika pencatatan nikah dilakukan oleh catatan sipil negara 
setempat karena negara tersebut mewajibkan demikian, maka: 

a. Pernikahan dilangsungkan di bawah pengawasan 
penghulu kemudian dicatatkan ke kantor catatan sipil 
negara setempat; 
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b. Tatacara pencatatan di kantor catatan sipil negara 
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 
di negara setempat; 

c. Perwakilan RI melakukan konsultasi dengan instansi yang 
berwenang di negara setempat; 

d. Bukti perkawinan dari kantor catatan sipil negara setempat 
didaftarkan kembali dalam buku pendaftaran di 
Perwakilan RI. 

e. Setelah kembali ke Indonesia, dalam waktu paling lambat 
1 tahun bukti perkawinan tersebut harus dicatat di Kantor 
UrusanAgama (KUA) Kecamatan tempat tinggal mereka 
di Indonesia. 

f. Petugas Pencatat Nikah diwajibkan mengirimkan copy 
dokumen nikah dari yang bersangkutan ke KUA 
Kecamatan tempat tinggal mempelai perempuan di In
donesia. 

7. Pembatalan Pernikahan 

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsung 
pernikahan diketahui adanya larangan menurut hukum syara' 
(hukwn munakahat) ataupun peraruran perundang-undanga..i.-i 
tentang perkawinan. 

Pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama 
Indonesia dalam daerah hukwn tempat tinggal asal kedua 
suami istri atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan 
pernikahan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 
23, yaitu: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurns ke atas dari 
suami atau istri. 

b. Suami atau istri. 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan. 
d. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 1Tahun1974 pasal 16 ayat 2. 
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Tata cara mengajukan permohonan pembatalan pernikahan 
sesuai dengan cara pengajuan gugatan perceraian. 

8. Gugatan Pencabutan 

Terhadap penolakan kehendak pernikahan, pencegahan 
pernikahan, dan pembatalan pernikahan dapat dilakukan 
gugatan pencabutan. Gugatan pencabutan tersebut diajukan 
kepada Pengadilan Agamajakarta Pusat. Prosedur pencegahan 
perkawinan, penolakan kehendak nikah, dan pembatan 
pernikahan dapat dilihat pada skema berikut: 

Skema Prosedur Pencatatan Nikah 

Pemeriksaan Nikah 

Memenuhi syarat 
10 hari 

Akad nikah 

Pencatatan nikah 

Pemberian kutipan akta nikah 

C. FORMULIR PENCATATAN 

Tidak memenuhi syarat 

Pencegahan perkawinan oleh 
Pengadilan Agama Jak-Pus 

Penolakan kehendak nikah 

Yang bersangkutan mengajukan 
keberatan kepada PA setempat 

I 
Pembatalan pernikahan 

1. Formulir pencatatan yang diperlukan dalam pelaksanaan 
pencatatan perkawinan di luar negeri dapat dibagi menjadi: 

a. Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung 
menjadi tanggung jawab dan diisi oleh Pegawai Pencatat 
Nikah/Penghulu. 
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Formulir tersebut terdiri dari : 
- Model NB Daftar Pemeriksaan Nikah 
- Model N Akra Nikah 
- Model NA Kuti pan Akta N ikah 
- Model NC Pengumuman Kehendak Nikah 

b. Formulir pelengkap yaitu formulir yang disiapkan sebelum 
pelaksanaan pemikahan. Sebagian besar formulir tersebut 
pengisiannya dilakukan oleh Kepala Desa. Bentuk formulir 
tersebut diatur dalam pasal-pasal Peraturan Menteri 
Agama No. 3/1975, yang terdiri dari : 
- Model N 1 Surat keterangan untuk kawin 
- Model N 6 Surat keterangan kematian suam.i/istri 
- Model N2 Surat keterangan asal usul 
- Model N 4 Surat keterangan ten tang orang tua 
- Model N7 Surat pemberitahuan kehendak 

melangsungkan pernikahan 
- Model NS Surat pemberitahuan kekurangan 

persyaratan pernikahan 
- Model N9 Surat penolakan melangsungkan 

pernikahan. 
c. Formulir mutasi : 

- Model NC : yaitu formulir untuk memberitahukan 
adanya perubahan status seseorang 
kepada Pegawai Pencatat Nikah/ 
Pengadilan Agama yang sebelumnya 
telah mencatat talak/cerainya. 

- Model NE yaitu formulir untuk pemberitahuan 
poligami kepada Pegawai Pencatat 
Nikah yang telah mencatat perkawinan 
sebelumnya. 

2. Pengaturannya : 

a. Formulir Pokok : 
Formulir model NB 

dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku 
stock. 
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dijilid dalam satu bundel untuk setiap tahun beserta 
surat-surat yang berhubungan dengan pemikahan 
untuk mempermudah penyimpanan dan 
pengontrolannya. 
penyimpanannya diurutkan sesuai dengan nomor 
urntAkta Nikah. 
merupakan informasi pertama dan sumber utama 
dalam soal pernikahan, karena itu tidak boleh ada 
surat-surat yang tercecer. 

Fonnulir model N 
merupakan akta dan dijilid dalam buku @ 50 lembar. 
diberi catatan pada sampulnya, ditandatangani lembar 
pertama dan terakhir serta di paraf lembar-lembar 
lainnya oleh Pegawai Pencatat. 
dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku 
stock. 
tersimpan secara tertib dan aman di kantor dan tidak 
boleh di bawa ke luar kantor. 
dibuat rangkap dua, lembar (buku) pertarna disimpan 
oleh Pegawai Pencatat, lembar (buku) kedua dikirim 
kc Pengadilan Agama Jakarta Pusat bila satu buku 
telah penuh/habis dipergunakan. 

Fonnulir model NA 
clicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku 
stock. 
dipergunakan secara berurutan sesuai dengan 
nomomya untuk mempermudah pengontrolan. 
ditulis dengan huruf balok yang rapi dan jelas dengan 
menggunakan tinta hitam. 
dibuat rangkap dua, untuk masing-masing suami dan 
istri. 
diserahkan kepada masing-masing suami istri dengan 
ekspedisi khusus dengan tanda tangan penerimaan. 
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Catatan : Ketiga macam formulir (model NB, N dan NA) 
tidak dibenarkan adanya coretan, hapusan dan sejenisnya. 
Bila terjadi kesalahan, maka pembetulan dilakukan dengan 
mencoret kata yang salah, namun yang dicoret hams masih 
tetap masih dibaca lalu dibubuhi paraf Pegawai Pencatat. 
Bila terjadi kesalahan yang mengakibatkan formulir tidak 
dipergunakan lagi, perlu dibuat berita acara. 

b. Formulir Pelengkap : 
dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku 
stock. 
diawasi penggunaannya untuk tidak dipergunakan 
oleh mereka yang tidak beragama Islam. 

c. Formulir Mutasi : 
dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku 
stock. 
segera dilaksanakan pengirimannya bila terjadi 
perubahan status.**> 
merupakan salah satu sarana pengawasan dalam 
ketertiban pencatatan NTCR. 

**) Pcrubahan status adalah perubahan dari status Nikah (N) mcnjadi 
Talak (D atau dari N menjadi Cerai (C) atau dariT menjadi Rujuk (R) atau dari 
T atau C mcnjadi N lagi. 
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BABV 
TATA CARA PERCERAIAN 

A. PERSYARATAN 

Persyaratan perceraian/talak adalah: 

1. Terdapat salah satu alasan dari alasan-alasan sebagai berikut: 

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

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-rurut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 
yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 

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

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

f. Antara suami dan istri terus menerus berselisih dan 
bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga. 

2. Dilaksanakan di depan sidang pengadilan. 

Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang 
beiwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1)). 
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B. PROSEDUR 

Prosedur pengajuan dan proses penyelesaian perceraian bagi 
warga negara Indonesia yang bekerja dan/atau tinggal di luar negeri 
baik perceraian atas kehendak suami (talak) atau atas gugatan istri 
(cerai), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

1. Penggugat di dalam negeri dan tergugat di luar negeri: 

a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama 
yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Ketua 
pengadilan menyampaikan panggilan yang disertai 
permohonan tersebut kepada tergugat melalui 
Departemen Luar N egeri untuk diteruskan ke Perwakilan 
RI setempat. Selanjutnya petugas Perwakilan RI yang 
ditunjuk melaporkan kepada pengadilan yang 
bersangkutan; 

b. Sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan 
sekurang-kurangnya 6 (en am) bulan terhitung sejak 
dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan 
Pengadilan Agama; 

c. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian suami istri 
datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya; 

d. Penunjukan kuasa oleh tergugat yang berada di luar negeri 
dilakukan dengan surat kuasa baik kepada perseorangan 
atau lembaga bantuan hukum; 

e. Surat kuasa notarial dari luar negeri yang ditulis dalam 
bahasa asing hanya dapat diterima apabila surat kuasa itu 
dilampiri dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia 
yang dilegalisasi oleh petugas Perwakilan RI yang ditunjuk 
melakukan tugas itu dalam wilayah surat kuasa itu dibuat; 

f. Setiap kali diadakan sidang, penggugat dan tergugat atau 
kuasa masing-masing akan dipanggil untuk menghadiri 
sidang. 

g. Jika tergugat mendapatkan suatu kesulitan untuk datang 
memenuhi panggilan Pengadilan Agama yang mewilayahi 
tempat kediaman penggugat, maka pemeriksaan perkara 
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dapat dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri, 
berdasarkan surat dari Pengadilan Agarna Jakarta Pusat 
dan pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan daftar ques
tioner yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama tersebut. 

2. Penggugat di luar negeri dan tergugat di dalarn negeri: 

a. Gugatan perceraian diajukan oleh penggugat atau 
kuasanya kepada Perwakilan RI untuk diteruskan ke 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman 
tergugat; 

b. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami-istri 
datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya; 

c. Penunjukan kuasa oleh penggugat yang berada di luar 
negeri dapat dilakukan dengan surat kuasa baik kepada 
perseorangan atau lembaga bantuan hukum; 

d. Surat kuasa notarial dari luar negeri yang ditulis dalam 
bahasa asing hanya dapat diterima apabila surat kuasa itu 
dilampiri dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia 
yang dilegalisasi oleh petugas Perwakilan RI yang ditunjuk 
melakukan rugas itu dalam wilayah surat kuasa itu dibuat; 

e. Jika penggugat mendapatkan suatu kesulitan untuk datang 
memenuhi panggilan Pengadilan Agama yang mewilayahi 
tempat kediaman tergugat, maka pemeriksaan perkara 
dapat dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri, 
berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat 
dan pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan daftar ques
tioner yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama tersebut. 

3. Penggugat dan tergugat berada di luar negeri yang 
perkawinannya dilakukan di Indonesia: 

a. Perceraian dilakukan di Pengadilan Agama yang daerah 
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 
dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta 
Pu sat; 

b. Penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon 
masing-masing dapat menghadap langsung untuk 
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menghadiri sidang Pengadilan Agama atau melalui 
kuasanya; 

c. Penunjukan kuasa dilakukan dengan surat kuasa baik 
kepada perseorangan atau lembaga bantuan hukum. 

d. Ji.ka penggugat dan tergugat berada di luar negeri dan 
mendapatkan suatu kesulitan untuk menyelesaikan perkara 
di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman 
tergugat, maka pemeriksaan perkara dapat dilakukan oleh 
Perwakilan RI di luar negeri, berdasarkan surat permintaan 
dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan pemeriksaan 
dapat dilakukan berdasarkan daftar questioner yang 
dik.irimkan oleh Pengadilan Agama tersebut. 

4. Proses Perceraian: 

a. Pengadilan Agama yang menerima permohonan atau 
gugatan perceraian melaksanakan sebagaimana yang 
tercantum dalam BAB X Peraturan Menteri Agama No. 
3 Tahun 1975 dengan ketentuan bahwa yang dimaksud 
dengan Pegawai Pencatat Nikah dalam pasal 28 ayat (6) 
dan pasal 31 ayat (3) adalah Pegawai Pencatat Nikah yang 
mewilayahi tempat terjadinya talak atau cerai. 

b. Suarni istri dengan membawa Surat Keterangan Tentang 
TerjadinyaTalak (SKT3) atau putusan PengadilanAgama 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah 
dikukuhkan datang ke Pegawai Pencatat Nik.ah (PPN) 
yang mewilayahi tempat terjadinya talak atau cerai. 

c. PPN mencatat peristiwa tersebut dalam Buku Pendaftaran 
Talak (ModelT) atau Buku Pendaftaran Cerai (model C). 
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BAB VI 
TATA CARA RUJUK 

A. PERSYARATAN DAN PROSEDUR 

l. Pria yang akan merujuk harus datang bersama wanita yang 
akan dirujuk ke penghulu yang mewilayahi temp at tinggalnya 
dengan membawa: 

a. Surat keterangan untuk merujuk dari Par11ong Desa 
(model Tra). 

b. Kutipan Buku Pendaftaran Talak (model B2) 

2. Harus dilakukan pemeriksaan rujuk, yaitu: 

a. Apakah suami yang akan merujuk memenuhi syarat rujuk. 
b. Apakah rujuk yang dilakukan masih dalam iddah talak 

raj'i. 
c. Apakah wanita yang akan dirujuk bekas istri pria yang 

akan merujuk. 
d. Apakah ada persetujuan dari wanita yang akan dirujuk. 

3. Mengucapkan ikrar rujuk. 

Setelah pemeriksaan dan ternyata tidak ada halangan dan 
memenuhi syarat, pria yang merujuk mengikrarkan rujuk di 
hadapan wanita yang dirujuk, saksi-saksi dan penghulu yang 
mengawasi. 

B. PENCATATAN 

Pencatatan rujuk diatur sebagai berikut: 

1. Penghulu mencatat rujuk dalam Buku Pendaftaran Rujuk 
kemudian membacanya, jika perlu diterjemahkan dalam bahasa 
yang dimengerti oleh yang bersangkutan di hadapan yang 
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merujuk dan yang dirujuk serta saksi-saksi, dan selanjumya 
ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

2. Dibuat kutipan Buku Pendafataran Rt~juk rangkap dua dengan 
nomor dan kode yang sama. 

3. Kutipan diberikan kepada suami dan kepada istri. 

4. Penghulu membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk, 
dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama yang 
mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya talak/cerai 
yang bersangkutan. 

5. Suami istri dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk 
(model RA) datang kc Pengadilan Agama tempat terjadinya 
talak untuk mendapatkan kembali KutipanAkta Nikah masing
masmg. 

6. Pengadilan Agama memberikan Kutipan Akta Nikah yang 
bersangkutan dengan menyimpan Kuti pan Buku Pendaftaran 
Rujuk, setelah terlebih dahulu memberikan catatan pada ruang 
yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut. 

7. Kalau talak yang dicatat itu juga, maka pada ruang "catatan 
lain-lain" Buku Pendaftaran Talak ditulis sebagai berikut: 

''Telah. dirujuk di ...................... pad a tang gal ........................ . 
Kuti pan Buku Pendaftaran Rujuk No. . ................ Tahun 

Tanda tangan Pegawai Pencatat 

tang gal 
.................••..........•............ 

8. Kalau talaknya dicatat di tempat lain, segera diberitahukan 
rujuk ini kepada kantor yang bersangkutan dengan 
menggunakan model Re rangkap dua, keduanya dikirimkan 
ke kantor yang bersangkutan. 
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9. Penghulu yang menerirna model Re meneatatnya pada Buku 
Pendaftaran Talak. dan mengirimkan kembali lembar kedua 
model Re ke Pengadilan Agama. 

10. Setelah lembar kedua model Re diterima kembali oleh 
Pengadilan Agama lalu di.kumpulkan dengan kutipan Buku 
Pendaftaran Talak. yang bersangkutan. 

11. Model Tra dan lain-lain surat yang diperlukan serta model Re 
lembar kedua yang telah diterima kembali dikumpulkan 
menjadi satu dengan kutipan Buku Pendaftaran Talak. Model 
Re diletakkan di atas kutipan Buku Pendaftaran Talak, 
sedangkan model Tra diletakkan paling atas diberi nomor yang 
sama dengan nomor pendaftarannya. 

12. Surat-surat di atas disirnpan dengan baik dan dipelihara sesuai 
dengan nomor urut Buku Pendaftaran Rujuk. 

13. Kalau surat-surat pemberitahuan tentang rujuk terse but telah 
terkumpul, pada akhir tahun dijilid dan diberi etiket seperti 
berikut: 

"Surat keterangan tentang Rujuk tahun ................. . 

Nomor ........................... sampa1 dengan nomor 
........................... 

Jika Pegawai Pencatat yang diberi wewenang meneatatnya 
maka: 

1. Penghulu mencatat rujuk itu dalam model D 1 lembaran 
rangkap dua, kemud.ian membacanya, jika perlu diterjemahkan 
dalam bahasa yang dimengerti oleh dan di hadapan yang 
merujuk dan yang dirujuk serta saksi-saksi. 

2. Kedua lembar itu ditandatangani oleh yang bersangkutan, 
saksi-saksi dan Penghulu yang mengawasinya. 

3. Surat-surat yang diperlukan sebagaimana tersebut 
dikumpulkan menjadi satu dengan model "D 1 lembaran" 
disimpan dalam sebuah map bersama-sarna dengan buku di 
atas. 
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4. Selambat-lambatnya 15 hari sejak rujuk diikrarkan, model "D 1 
yang dilampiri surat-surat yang diperlukan" dan biayanya 
disampaikan kepada Pegawai Pencatat. 

5. Pegawai Pencatat yang menerima model D 1 lembaran dari 
Penghulu memeriksa dengan teliti, dan mencatat rujuk terse but 
dalam Buku Pendaftaran Rujuk. 

6. Pihak suami dan dan istri dibuatkan kutipan Bulru Pendaftaran 
Rujuk dengan nomor dan kode yang sama, untuk kemudian 
disampaikan kepadanya. 

C. FORMULIR PENCATATAN 

1. Formulir pencatatan yang diperlukan dalam pelaksanaan 
pencatatan rujuk di luar negeri dibagi 3 macam: 

a. Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung 
menjadi tanggung jawab dan diisi oleh Pegawai Pencatat 
Nikah/Penghulu, yaitu: 
- model D 1 Buku Pendaftaran Rujuk 
- model D2 Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk 

b. Formulir pelengkap, yaitu formulir model Tra yang 
merupakan kelengkapan dari pelaksanaan rujuk, ctisiapkan 
sebelum pelaksanaan rujuk. 

c. Formulir mutasi, yaitu formulir model Re yang 
dipergunakan unruk memberitahukan perubahan status 
seseorang kepada Pegawai Pencatat yang sebelwnnya telah 
mencatat talaknya. 

2. Pengaturannya: 

a. Formulir model R: 
berbenruk buku dan dijilid berisi 25 lembar. 
diberi catatan pada sampulnya, ditandatangani lembar 
pertama dan terakhir serta digarap lembar-lembar 
lainnya oleh Pegawai Pencatat. 
dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku 
stock. 
disimpan secara tertib dan aman di kantor dan tidak 
boleh dibawa ke luar kantor. 

54 



b. Formulir model RA: 
dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku 
stock. 
dipergunakan secara berurutan sesuai dengan seri 
nomornya untuk. mempermudah pengontrolan. 
ditulis dengan huruf balok yang bagus dan jelas 
menggunakan tinta hitam. 
dibuat rangkap dua unruk. masing-masing suami istri. 
diserahkan kepada masing-masing suami istri dengan 
mempergunakan ekspedisi khusus dengan tanda 
tangan penerimaan. 

Catatan: Formulir (model R dan RA) tidak dibenarkan 
adanya kesalahan seperti coretan, hapusan dan sejenisnya. 
Bila terjadi kesalahan, maka pembetulan dilakukan dengan 
mencoret kata yang salah namun yang dicoret harus masih 
dapat dibaca, kemudian dibubuhi tandatangan Pegawai 
Pencatat Nikah. Bila terjadi kesalahan yang menyebabkan 
formulir tidak dipergunakan lagi, perlu dibuat Berita 
Acara. 
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BAB VII 
PENUTUP 

Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk pelak
sanaan ini akan diatur kemudian. Diharapkan petunjuk pelaksanaan 
ini dapat dijadikan pedoman bagi pejabat/petugas di bidang 
perkawinan khususnya para penghulu pada Perwakilan RI di luar 
negeri. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah
Nya sehingga setiap perkawinan bagi warga negara Indonesia yang 
beragama Islam di luar negeri dapat dilaksanakan sesuai dengan 
Undang-undang Perkawinan serta tidak bertentangan dengan 
hukum syara' agama Islam. 
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Ten tang 

NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK 
(NTCR) 
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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 1990 

TENTANG 
KEWAJIBAN PEGAWAI PEJABAT NIKAH 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: a. bahwa berhubung dengan berlakunya Undang
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama dan adanya perkembangan tata 
pemerintahan dan perkembangan masyarakat, 
maka dipandang perlu meninjau kembali 
PeraturanMenteriAgamaNomor 3Tahun 1975 
tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nik.ah dan 
Tata Kerja Pengadilan Agama dalam 
melaksanakan peraruran Perundang-undangan 
perkawinan bagi yang beragama Islam dan 
peraturan mentri agama nomor 4 tahun 1975 
tentang contoh Model Akta Nikah, Buku 
Pendaftaran Rujuk dan Kutipan-kutipannya 
serta Daftar Pemeriksaan Nikah. 

b. bahwa unruk memenuhi maksud sebagaimana 
tersebut pada huruf a di atas , perlu menetapkan 
peraturan menteri agama 

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia N omor 22 
Tahun 1 946 tentang pencatatan Nikah, Talak 
dan Rujuk; 

2. Undang-undang Republik Indonesia N omor 32 
Tahun 19 54 tentang Pen eta pan Berlakukan 
Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 
November 1946 nomor 22Tahun 1946 tentang 
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pencatatan Nikah Talak dan Rujuk di seluruh 
daerah Luar Jawa dan Madura; 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 197 4 tentang Perkawinan; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa; 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
44 Tahun 197 4 tentang Pkok-pokok Organisasi 
Departemen; 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia N omor 
15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi 
departemen yang telah diubah disempurnakan 
terakhir dengan keputusasn presiden Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 1990; 

9. Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah; 

10. Keputusan mentri Agama Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan 
Organisasai dan Tata Kerja Departemen Agama 
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir 
dengan Keputusan Mentri Agama Republik 
Indonesia Nomor 75Tahun 1984. 

Memperhatikan: Hasil Pertemuan Antara Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama 
Republik Indonesia tanggal 16 April 1990 di 
DepartemenAgama. 
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MEMUTUSKAN: 

Dengan Mencabut Peraturan Mentri Agama N omor 3 
Tahun 1975 dan Peraturan Mentri Agama nomor 4 tahun 1975. 

Menetapkan : PERATURAN MENTRI AGAMA REPU
BLIK INDONESIA TENTANG KEWA
JIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH. 
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hAH I 
J<t'J'J~."TLA.~ f._M L !rf 

P~~aJ 1 

D;:;fam pern1 urnn ini yang dim~ksudka;."1. dt=nga.ri; 

~- K¢ntor ~gama k1:camatan yang selanjuL'1ya disebut KCA 
Ke.camarnn ad~Jlah instansi Departemen Againa cli kecamaran 
y~.g melak<>an<.akan sebagian tugas kan.tor Depanemen Agan1a 
Kacupaten Kotamadya dibidang Urusan Aga.i.""!1.a Islam; 

b. Pegawai pcncatat :Nikah yang selanjutnya d.isebut PPN adalah 
p~ga· ... •ai ncgri yang diangkat d al am j a batan terse but 
berdasar'Nin Undang-undang ~omor 22Tahun 1946 pada riap 
KCA Kccamatan; 

c. Kepala Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut 
Kepala PPN adalah Kepala Subseksi Kepenghuluan /Subseksi 
Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kotamadya; 

d. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 
Agama sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989; 

e. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjumya disebut 
Pembantu PPN adalah Pembantu PPN di luar Jawa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 1) Peraturan 
Mentri Agama Republik Indonesia N om or 2 Tahun 1989; 

f. Kepala Desa adalah kepala desa yang dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 5Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa; 

g. Akta Nikah adalah akta perkawinan sebagaimana dimaksud 
pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pe1nerintah Republik Indo
~esia Nomor 91ahun 1975; 
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h. Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang disediakan 
untuk pendaftaran penepan cerai talak yang disimpan oleh 
PPN; 

1. Buk.'U Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang disediakan 
untuk pendaftaran putusan cerai gugat yang disimpan oleh 
PPN; 

J. Buku Pencatat Rujuk adalah buku yang disediakan untuk rjuk 
yang disimpan oleh PPN; 

k. Balai Nikah adalah bangunan yang diperuntukkan bagi 
pelaksanaan nikah dan penasehatan perkawinan. 

Pasal 2 

(1) PPN adalah tugasnya mengawasi dan atau mencatat nikah dan 
rujuk serta mendaftar cerai talak dan cerai gugat dibann1 oleh 
pegawai pada KUA I<ecamatan. 

(2) Untuk kelancaran pelayanan pada masyarakat, pada tiap I<UA 
Kecamatan dapat diangkat \Vakil Pegawai Pencatat Nikah 
disingkat Wak.il PPN. 

(3) Persyaratan dan ketentuan pengangkatan Wakil PPN 
sebagaimana persyaratan dan ketentuan pengangkatan PPN. 

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal Islam ayat (3) 
Undang-Undang N omor 22 Tahun 1946, apabila PPN tidak 
ada atau berhalangan, pekerjaannya dilakukan oleh Wakil PPN. 

(5) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat ( 4), apabila pada KUA 
Kecamatan itu terdapat lebih dari seorang Wakil PPN, maka 
tugas PPN dilakukan oleh wakil PPN yang ditunjuk oleh 
Kepala PPN. 

Pasal 3 

Orang yang hendak menikah atau rujuk harus membawa 
surat keterangan dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal 
masing-masing menurut modal NI atau RI. 
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Pasal 4 

(1) Pembantu PPN di Jawa yang mengantar dan menyertai 
pemeriksaan nikah atau rujuk adalaha pembantu PPN dari 
desa tempat tinggal calon isteri. 

(2) Pembantu PPN di Jawa mencatat kehendak nikah dan rujuk 
dalam buku menurut model NIO dan R2 

BAB II 
PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH 

Pasal 5 

Orang yang hendak menikah memberitahukan 
kehendaknya kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi 
tempat akan dilangsungkannya akad nikah. 

Pasal 6 

( 1) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara lisan oleh 
calon memp [ elai a tau oleh wali atau wakilnya. 

(2) Apabila karena sesuatu alasan yang sah, pemberitahuan 
kehendak nikah secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, 
makapemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis,dengan 
membuat surat pemberitahuan menurut mode N7. 

BAB III 
PEMERIKSAAN NIKAH 

Pasal 7 

PPN atau Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan 
kehendak nikah, memeriksa calon suami, calon isteri dan wali rukah, 
tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu 
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d.ilangsungkan, baik halangan karena melanggar hukum munakahat 
atau karena melanggar peraturan perundang-undangan 
perkawinan. 

Pasal 8 

(1) Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 3, di 
dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap: 

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenallahir atau surat 
keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh 
kepala desa,menurut model N2; 

b. Persetujuan calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 
6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
menurut model N3; 

c. Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala 
desa,menurut model N 4; 

d. Izin tertulis orang rua bagi calon mempelai yang belum 
mencapai umur 21 tahun menurut model N5 atau izin 
Pengadilan dalam hal ada perbedaan pendapat antara 
kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud Pasal 
6 ayat (5) Undang-Undang Nomor Islam Tahun 1974; 

e. Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suarni yang belum 
mencapai umur 1 9 tahun dan bagi calon istri yang belum 
mencapai umur 16 tahun sebagaimana dimak.sud Pasal 7 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

f. Surat izin dari pejabat menurut peraturan yang berlaku 
baginya; ji.ka salah seorangcalon mempelai atau keduanya 
anggota angkatan bersenjata; 

g. Surat keterangan pejabat yang berwenang dalam hal salah 
satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing 
sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dan (2); 

(2) Bagi suami yang hendak. beristeri lebih dari seorang, harus 
ada izin Pengadilan sebagaimana dimak.sud Pasal 4 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 
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(3) Bagi duda atau janda yang hendak menikah lagi, harus 
membawa: 
a. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku 

pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi 
sebelum berlakunya Undang-Undang N omor 7 tahun 
1989, atau: 

b. Kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian 
suami atau istri yang dibuat oleh kepala desa yang 
mewilayahi tern pat tinggal atau matinya yang lain diisi oleh 
PPN bersangkutan menurut model N6. 

(4) Jika kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai 
sebagain1ana di1naksud ayat (#) rusak atau hilang, maka dapat 
di1ninta duplikatnya atau kcterangan Iain sebagaimana diatur 
dabm Pasal 3 1. 

(5) Apabila kepala desa tidak dapat memberikan kererangan 
kematian karcna tidak menerima laporan, dapat diberikan 
ketcrangan yang sah. 

Pasal 9 

( 1) Hasilpemcriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh PPN 
atau Pembanru PPN dan mereka yang berkepentingan dalam 
daftar pemerik.saan menurut model NB. 

(2) Pembantu PPN membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap 
dua, sehelai dikirim kepada PPN yang mewilayahinya beserta 
surat-surat yang diperlukan dan sehelai lainnya disimpan. 

(3) Calon suami, calon isteri dan wali nikah, masing-masing 
mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud ayat 
( 1) pada ruang II, ill dan IV sedang ruang yang atau Pembanru 
PPN. 

(4) Pengiriman lembar pertama daftar pemeriksaan nikah 
sebagaimana dimak.sud ayat (2) dilak"Ukan selambat-lambatnya 
15 hari sesudah akad nikah duilangsungkan. 

(5) Apabila Iembar pertama daftar pemeriksaan nikah iru hilang, 
maka oleh Pembanru PPN dibuat salinan dari daftar kedua 
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dengan berita acara tentanfg sebab-sebab hilangnya lembar 
pertama tersebut. 

Pasal 10 

(1) Apabila calon suam.i atau wali nikah bertempat di luar wilayah 
KUA kecamatan dan tidak dapat hadir unruk diperiksa, maka 
pemeriksaannya dilakukan oleh PPN atau Pembanru PPN 
yang mewilayahi tempat tinggalnya. 

(2) PPN atau Pembanru PPN sebagaimana dimaksud ayat ( 1), 
memeriksa calon suami atau walinikah,kemudian mengirimkan 
daftar pemeriksaan kepada PPN atau Pembantu PPN yang 
bersangkutan. 

(3) Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan iru terdapat halangan 
pernikahan menurut hukum Islam atau peran1ran perundang
undangan perkawinan dan atau belum dipenuhinya 
persyaratan/ketentuan tersebut dalam Pasal 8, maka hal 
tersebut segera diberitahukan kepada calon suami dan wali 
nikah atau wakilnya oleh PPN atau Pembantu PPN menurut 
model N8. 

Pasal 11 

(1) Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang 
tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 
4 di atas kertas bermeterai menurut peraturan yang berlaku; 
lembar pertama untuk suami, lembar kedua untuk isteri,lembar 
ketiga untuk PPN dan lembar keempat untyuk Pengadilan. 

(3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian 
itu dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah 
dilangsungkan. 

(4) Sighat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama. 

(5) Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1) dan ayat (3) di ca tat di dalam daftar 
pemeriksaan nikah. 

69 



BAB IV 
PERSETUJUAN, IZIN DAN DISPENSASI 

Pasal 12 

(1) Pernikahan hams didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 

(2) Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 
tahun,harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 
(2). (3). (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Pasal 13 

Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 
tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun,harus 
mendapat dispensasi dari Pengadilan. 

Pasal 14 

PPN atau Pembantu PPN dilarang melangsungkan, 
membantu melangsungkan, mencatat atau menyaksikan 
pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan Untuk melangsungkan 
pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12 dan 13. 

Pasal 15 

(1) Apabila salah seorang atau kedua calon mempelai yang 
berkewarganegaraan asing hendakmelangsungkan pernikahan 
di Indonesia, diperlukan surat keterangan dari yang menurut 
hukum yang berlaku baginya, berwenang mencatat perkawinan 
yang berlaku syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh 
hukum yang berlaku baginya telah dipenuhi. 

(2) Jika menurnt hukum yang berlaku baginya membolehkan, surat 
keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuat oleh 
pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indo
nesia. 
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(3) Surat keterangan sebagairnana dirnaksud ayat ( 1) dan (2) 
diterjemahkan ke dalarn bahasa Indonesia oleh penetjemah 
resmi. 

BABV 
PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH 

Pasal 16 

(1) Setelah diadakan perneriksaan dan ternyata tidak memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditentukan, rnaka PPN atau Pembantu 
PPN diharuskan menolak berlangsungnya pernikahan 
dimaksud, dengan mernberikan surat penolakan kepada yang 
bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N9. 

(2) Terhadap penolakan sebagairnana dimaksud ayat ( 1), yang 
bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 
yang mewilayahi tempat tinggalnya. 

(3) PPN atau Pernbantu PPN diharuskan melangsungkan 
pernikahan sebagairnana dirnaksud ayat (1) apabila Pengadilan 
memerintahkan pelaksanaanya. 

BAB VI 
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH 

Pasal 17 

(1) Ppn ATAU Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah, 
setelah segala persyaratan/ketentuan telah dipenuhi, dengan 
menempelkan pengumuman menurut model NC. 

(2) Pengumuman dilakukan : 
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a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan 
dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal 
masing-masing calon mempelai. 

b. Oleh Pembantu PPN di tempat-tempat yang mudah 
diketahui umum. 

(3) Surat pengumuman itu selama 10 hari sejak ditempelkan tidak 
boleh diambil atau dirobek. 

BAB VII 
PENCEGAHAN PERNIKAHAN 

Pasal 18 

(1) Pernikahan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak 
memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. 

(2) Pencegahan pernikahan dapat diajukan ke Pengadilan dalam 
daerah hukum tempat pernikahan akan dilangsungkan oleh 
pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke 
bawah,wali nikah, wali pengampun dari salah seorangh calon 
mempelai dan pejabat yang ditunjuk serta pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

(3) Pencegah memberitahukan juga kepada PPN atau Pembantu 
PPN yang bersangkuitan tentang usaha pencegahan tersebut 
dan PPN atau Pembantu PPBN memberitahukan adanya 
permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-rnasing 
calon rnempelai. 

(4) Pencegahan pernikahan dapat dibuat dengan putusan 
Pengadilan atau dengan rnenarik kembali perrnohonan 
pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. 

(5) Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan 
belum dicabut. 
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Pasal 19 

PPN atau Pembantu PPN dilarang melangsungkan 
pemikahan atau menmbantu melangsungkan pernikahan bila ia 
mengetahui adanya pelanggran dari ketentuan/syarat pernikahan 
meskipun tidak ada pencegahan pernikahan. 

BAB VII 
AKAD NIKAll 

Pasal 20 

{l) PPN atau Pembantu PPN tidak boleh meluluskan akad nikah 
sebelum larnpau 10 hari kerja sejak pengumuman sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 7. 

(2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (1) 
disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat 
atas nama bupati/walikotrunadya kepala daerah. 

(3) Dalam kesempatan waktu 10 hari sebelum PPN a tau 
Pembantu PPN meluluskan akad n.ikah, calon suami isteri 
mendapat nasihat dari Badan Penasihat Perkawinan, 
Perselisihan dan Perceraian (BP4) setempat. 

Pasal 21 

(1) Akad nikah dilangsungkan dihadapan PPN atau Pembantu 
PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri 
oleh dua orang saksi. 

(2) Apabila akad nikah akan dilangsungkan di luar ketentuan ayat 
(1),maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan 
kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tirnpat 
tinggal calon isteri dan PPBN atau Pembantu tersebut 
memberikan rekomendasi. 

(3) Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada 
PPN atau Pembantu PPN atau orang lain yang menurut PPN 
atau Pembantu PPN dianggap memenuhi syarat. 
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Pasal 22 

( 1) Akad nikah dilangsungkan di balai nikah. 

(2) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat 
persetujuan PPN atau Pembantu PPN, akad nikah dapat 
dilakukan di tempat lain di dalam wilayahnya. 

(3) Dalam hal akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah di 
dalam wilayahnya_, halaman akhir daftar pemeriksaan nikah 
diisi dan ditanda tangani oleh PPN atau Pembantu PPN dan 
oleh masing-masing yang bersangkutan. 

(4) Honorarium Pembantu PPN, biaya transpor PPN atau 
Pembantu PPN untuk menghadiri akad nikah di luar balai 
nikah, dibebankan kepada yang bersangkutan yang besamya 
ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Agarna 
Propinsi atau usul kepala Bidang Urusan Agama Islam/ Bidang 
Bimbingan Masyarakat Islam/Vbidang Bimbingan Masyarakat 
dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan 
persetujuan gubemur kepala daerah setempat. 

Pasal 23 

( 1) Pada waktu akad nikah, calon suami dan wall nikah wajib 
datang sendiri menghadap PPN atau Pembantu PPN. 

(2) Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu 
akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka ia dapat 
diwakili oleh orang lain. 

(3) Wakil sebagaimana dimaksud ayat (2) dikuatkan dengan surat 
kuasa yang disahkan oelh PPN atau Pembantu PPN yang 
dahulu memeriksa atau oleh kepala Perwakilan Republik In
donesia setempat apabila calon suami atau wali nikah berada 
di luar negeri. 

Pasal 24 

( 1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isterui 
telah menyetujui adanya taklik sebagaimana dimaksud Pasal 
11 ayat (3),maka suami membaca dan menandatangani taklik 
talak setelah akad nikah dilangsungkan. 
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(2) Apabila waktu akad n.ikah suarni mewakilk.an qabul kepada 
orang lain, maka taklik talak itu dibaca dan ditandatangani 
oleh suami pada waktu lain dimuka PPN atau Pembantu PPN 
tempat akad nikah dilakukan atau yang mewilayahi tempat 
tinggalnya. 

(3) Apabila dalarn pemerik.saan nik.ah telah ada persetujuan adanya 
taklik talak tetapi setelah akad niah suami tidak mau membaca 
dan menandatangani,maka hal ini segera diberitahukan kepada 
pihak isteri. 

(4) Pihak isteri berhak mengajukan kepada Pengadilan agar 
persetujaun tentang adanya taklik talak ditepati oleh suami. 

BAB IX 
RUJUK 

Pasal 25 

(1) Suami yang hendak merujuk, datang bersama isterinya ke PPN 
atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri 
dengan membawa akta cerai talak dan surat keterangan lain 
yang diperlukan. 

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan PPN 
atau Pembantu PPN. 

(3) PPN atau Pembantu PPN memeriksa dan menilai apakah 
suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk 
menurut hukwn munakahat,apakah rujuk yang akan dilakukan 
itu masih dalam iddah talak raj'Islam dan apakah wanita yang 
akan dirujuk itu adalah isterinya. 

(4) Apakah ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1), (2) dan (3) 
terpenuhi, suami mengucapkan ikrar rujuk dan masing-masing 
yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku 
pencatat rujuk. 
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(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, PPN atau Pembantu PPN 
menasihati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban 
mer~ka yang berhubungan dengan rujuk. 

Pasal 26 

( 1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu PPN, daftar 
pemeriksaan rujuk dibuat rangkap dua menurut model RB, 
diisi dan ditandatangani oleh masing-masing suami isteri, saksi
saksi dan Pembantyu PPN,sehelai dikirim kepada PPN yang 
mewilayahinya diusertai surat-surat keterangan yang 
diperlukan untuk dicatat dalam buku pencatatan rujuk, dan 
yang lain disimpan. 

(2) Pengiriman lembar daftar pemeriksaan rujuk oleh Pembantu 
PPN dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk 
dilakukan. 

(3) Apabila lembar pertama daftar pemeriksaan rujuk hilang,maka 
Pembantu PPN membuat salinan daftar lembar kedua, dengan 
berita acara yang menerangkan sebab-sebab hilangnya lembar 
pertama tersebut. 

Pasal 27 

( 1) PPN membuat surat keterangan ten tang terjadinya rujuk dan 
mengirimkannya kepada Pengadilan di tern pat berlangsungnya 
cerai talak menurut Model RC dan kepada masing-masing 
suami dan isteri diberikan kutipan buku pencatatan rujuk 
menurut model RA. 

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku 
pendaftaran rujuk tersebut datang kepada ke Pengadilan 
tempat terjadinya cerai talak terdahulu untuk memperoleh 
kembali kutipan akta nikah masing-masing setelah diberikan 
catatan seperlunya. 
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BABX 
PENCATATAN NIKAH, PENDAFfARAN CERAI TALAK DAN 

CERAI GUGAT SERTA PENCATATAN RUJUK 

(1) PPN mencatat nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya 
dalam akta nikah menurut model N. 

(2) Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan,akta nikah 
ditandatangani oleh PPN, suami, isteri, wali nikah oleh saksi
saksi. 

(3) PPN membuat akta nikah rangkap dua, helai pertama disirnpan 
oleh PPN, helai kedua disampaikan kepada Pengadilan yang 
mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah. 

(4) Kepada masing-masing suami dan isteri segera diberikan 
kutipan akta nikah menurut model NA. 

Pasal 29 

(1) PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri, setelah meneriina 
salinan penetapan Pengadilan tentang tetjadinya cerai talak, 
berkewajiban mendaftar perceraian tersebut dalam buku 
pendaftaran cerai talak menurut model T. 

(2) PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri, setelah menerima 
salinan putusan Pengadilan tentang terjadinya cerai gugat, 
berkewajiban mendaftar perceraian tersebut dalam buku 
pendaftaran cerai gugat menurut model C. 

(3) Buku pendaftaran cerai talak dan buku pendaftaran cerai gugat 
sebagaimana dimaksud ayat ( 10 dan (2) ditandatangani oleh 
PPN. 

(4) PPN tempat berlangsungnya nikah, setelah menerima salinan 
penetapan Pengadilan tentang tetjadinya cerai talak atau 
salinan putusan Pengaduilan tentang terjadinya cerai gugat, 
berkewajiban memberikabn catatan pinggir pada akta nikah 
yang bersangkutan. 
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(5) Catatan sebagaimana dimaksud ayat (4), berisi tempat dan 
tanggal terjadinya perceraian serta tanggal dan nomor 
penetapan/purusan Pengadilan tersebut. 

Pasal 30 

( 1) PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri, mencatat terjadinya 
rujuk yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam buku 
pencatatan rujuk menurut model R. 

(2) Dalam hal rujuk dilakukan di balai nikah, buku pencatatan 
rujuk ditandatangani oleh PPN dan masing-masing suami isteri 
beserta saksi-saksi. 

BAB XI 
KUTIPAN AIITA NIKAH, KUTIPAN BUKU PENDAFfARAN 

CERAI DAN KUTIPAN BUKU PENDAFfARAN/ 
PENCATATAN RUJUK YANG HILANG ATAU RUSAK 

Pasal 31 

( 1) Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran/ 
pencatatan rujuk hilang atau rusak_, maka yang bersangkutan 
dapat meminta duplikat surat-surat tersebut kepada KUA 
Kecamatan yang dahulu mengekluarkan menurut model DN, 
DT, DECISIONS dan DR. 

(2) Untuk mendapatkan duplikat tersebut yang bersangkutan 
membawa surat keterangan dari yang berwenang menerangkan 
tentang hilang atau rusaknya kutipan tersebut. 

(3) Jika KUA Kecamatan yang dahulu mengeluarkan surat 
sebagaimana tersebut ayat ( 1) tidak dapat mem buat duplikat 
disebabkan catatan yang ada rusak atau hilang atau karena 
sebab-sebab lain, maka untyuk menetapkan adanya nikah, cerai 
talak, cerai gugat atau rujuk harus dibuktikan dengan 
penetapan Pengadilan. 
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BAB XII 
MODEL SARANA PENCATATAN NIKAH, PENDAFfARAN 

CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT, CATATAN RUJUK 
DAN PENYELENGGARAANNYA 

Pasal 32 

(1) Pada tiap KUA Kecamatan di seluruh Indonesia disediakan 
saraa daftar pemeriksaan nikah,akta nikah,kutipan akta nikah, 
buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, 
daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan 
buku pencatatan rujuk serta sarana lainnya sebagaimana 
tersebut dalam Peraturan ini rnenurut contoh model terlarnpir. 

(2) Akta dan buku sebagaimana dimaksud ayat (l) sebelum 
dipergunakan, diberi nornor urut : lernbar pertarna dan terakhir 
ditandatangani kepala PPN atau apabila PPN tersebut tidak 
ada atau berhalangan, ditandatangani Kepala Seksi U rusan 
Agama Islam/Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, dan lembar 
lainnya di paraf. 

Pasal 33 

(1) Daftar, akta, buku dan kutipan sebagairnana dimaksud Pasal 
32 ditulis oleh PPN dalam bahasa Indonesia dengan huruf 
latin jelas dan rnenggunakan tinta hitam, sedang kutipan akta 
nikah ditulis dengan huruf balok. 

(2) Pembantu PPN menyelenggrakan daftar perneriksaan nikah 
dan daftar pemeriksaan rujuk yang terjadi di wilayahnya. 

Pasal 34 

(1) PPN wajib menggunakan daftar, akta, buku dan kutipan 
sebagaimana dirnaksud Pasal 32. 
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(2) Segala coretan, tambahan atau tulisan di pinggir daftar, akta, 
buku, dan kutipan hanya dibenarkan apabila dibubuhi tanda 
tangani PPN. 

(3) Apabila daftar,akta, buk'U dan kutipan telah selesai dikerjakan, 
tidak boleh diadakan suatu perubahan,kecuali dengan putusan 
Pengadilan yang berwenang atau surat-surat bukti lain. 

Pasal 35 

( 1) PPN dan Pembantu PPN tidak diperbolehkan mencatat dalam 
daftar, akta dan buku tersebut dalam Pasal 32 selain yang 
diterangkan oleh yang bersangkutan. 

(2) Penulisan dilakukan dengan mengisi ruang-ruang yang telah 
disediakan menurut urutan persoalan. 

(3) Ruang catatan pinggir dalam buku diisi catatan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 39, 40, 41, dan 42 serta catatan-catatan 
lain yang penting. 

Pasal 36 

( 1) Saksi-saksi yang hadir pada wakru pencatatan dan rujuk dipilih 
oleh yang bersangkutan sendiri, warga negara Indonesia, sudah 
mencapai umur 19 tahun dan memenuhi syarat-syarat 
menurut hukum-hukum. 

(2) Keluarga dekat, p~gawai KUA Kecamatan atau Pembantu 
PPN dapat diterima sebagai saksi. 

Pasal 37 

(1) Sebagaimana ditanda tangani oleh yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), 
Pas al 25 ayat ( 4), Pas al 26 ayat ( 1) ,Pas al 28 ayat (2) dan Pas al 
30 ayat (2), maka PPN atau Pembantu PPN membacakan 
semua yang dicatat dihadapan yang berkepentingan agar dapat 
dimengerti kebenarannya pencatatan tersebut. 

(2) Bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Indonesia, hams 
diterjemahkan dalam bahasa yang mereka mengerti. 
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Pasal 38 

Daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rnjuk tiap 
tahWl dibundel (dijadikan) bersama-sama dengan surat-surat yang 
menjadi lampirannya dan diberi nomor. 

BAB XIII 
PENCATATAN PERUBAHAN STATIJS 

Pasal 39 

(1) Dari pernikahan seorang janda atau duda., PPN 
memberitahukan kepada Pengadilan yang memberikan akta 
cerainya bahwa orang tcrsebut tclah menikah., dengan 
menggunakan model ND. 

(2) Dari pernikahan., sebagaimana dimaksud ayat (9)., apabila 
perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989,PPN membuat catatan pinggir pada 
buku pendaftaran talak atau cerainya terdahulu bahwa orang 
tersebut telah menikah; 

Catatan ini berisi tempat., tanggal dan nomor kutipan akta 
nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh PPN. 

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (2)., apabila talak atau 
cerainya didaftar di tempat lain., maka PPN memberitahukan 
kepada PPN yang mendaftar talak atau cerainya tersebut 
bahwa orang itu telah menikah., dengan menggunakan model 
ND; Pemberitahuan ini dicatat oleh PPN dalam buku 
pendaftaran yang bersangkutan seperti yang tersebut dalam 
ayat (2). 

Pasal 40 

(1) Dalam hal seorang suami menikah untuk kedua kainya atau 
lebih (beristeri lebih dari seortang)., PPN membuat catatan 
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pinggir dalam akta nikahnya terdahulu bahwa suami itu telah 
menikah lagi; 

(2) Apabila nikahnya dahulu dicatat di tempat lain, maka PPN 
terse but pada ayat 91) memberitahukan kepada PPN yang 
mengeluarkan kutipan akta nikahnya terdahulu, bahwa suami 
tersebut telah menikah lagi dengan menggunakan model NE; 
Pemberitahuan ini dicatat dalam akta nikah yang bersangkutan 
seperti yang tersebut dalam ayat (1). 

Pasal 41 

( 1) Apabila seorang pria/wanita cerai talak a tau cerai gugat, 
berdasarkan salinan penetapan atau putusan Pengadilan yang 
diterima, PPN yang bersangkutan mendaftarnya dalam buku 
pendaftaran cerai gugat dan membuat catatan pinggir pada 
akta nikahnya terdahulu, bahwa orang itu telah cerai talak atau 
cerai gugat; 

Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor akta cerai talak 
atau akta cerai gugat serta ditanda tangani dan dibubuhi tanggal 
oleh PPN. 

(2) Apabila nikahnya terdahulu dicatat di tempat lain, maka 
berdasarkan salinan penetapan atau putusan Pengadilan yang 
diterima, maka PPN yang mengeluarkan kutipan akta nikah 
tersebut membuat catatan pinggir pada akta nikah yang 
bersngkutan seperti tersebut ayat ( 1) 

Pasal 42 

(1) Dari rujukan seseorang, PPN membuat catatan pinggir pada 
akta nikahnya terdahulu, bahwa orang itu telah rujuk; 

Catatan ini berisi tempat, tinggal rujuk dan nomor surat 
kcterangan pemberitahuan rujuk serta ditandatangani dan 
dibubuhi tanggal oleh PPN. 

(2) Apabila nikahnya terdahulu dicatat di tempat lain, maka PPN 
tcrscbut ayat ( 10 memberitahukan kepada PPN yang 
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mengeluarkan kutipan akta nikah terdahulu tersebut bahwa 
orang itu telah rujuk, dengan menggunakan model RD; 

Pemberitahuan itu dicatat dalam akta nikah yang 
bersangkutan seperti tersebut dalam ayat (1) 

BAB XIV 
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PEGAWAI PENCATAT NIKAH 

Pasal 43 

(1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN dilakukan oleh 
Kepala PPN Pengawasan atas pekerjaan Pembantu PPN 
dilakukan oleh PPN ,. 

(2) Kepala PPN sekurang-kurangnya tiga bulan sekali wajib 
memeriksa daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku 
pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat dan buku 
pencatatan rujuk serta surat-surat yang bersangkutan dengan 
itu pada PPN yang ada dalam wilayahnya. 

(3) Untuk melaksanakan pemeriksaan, Kepala PPN dibantu oleh 
pegawai pada seksi urusan Agama islam/Seksi Urusan Agama 
Islam/ Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor 
Departemen Agarna Kabupaten/Kotamadya yang cakap untuk 
itu. 

(4) Hasil pemeriksaan dibuat berita acara yang kemudian 
disampaikan kepada kepala Bidang Urusan Agama Islam/ 
Bidang Bimbingan Masyarakat lslam/Bidang Bimbingan 
Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada 
Kantor Wilayah Departemen Agama melalui Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/K.otamadya. 

(5) Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau 
pelak.sanaanya tidak sebagaimana mestinya, maka Kepala PPN 
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karcna jabatannya melaporkan hal itu kepada atasannya dan 
jika perlu kepada yang beiwajib. 

(6) Pemeriksaan atas pekerjaan Pembantu PPN dilakukan dengan 
mencliti daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang tiap kali 
diterima oleh PPN. 

Pasal 44 

(1) PPN bcrtanggung jawab atas penyelenggaraan daftar 
pemeriksaan nikah, akta nikah, kutipan akta nikah, buku 
pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daf car 
pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku 
pencatatan rujuk. 

(2) PPN bertanggung jawab atas penyimpanan daftar, akta, buku, 
dan kutipan sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta surat
surat yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pendaftaran 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

BAB XV 
HUKUMAN JABATAN 

Pasal 45 

PPN yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan 
Peraturan atau melakukan perbuatan yang mencermankan 
martabat PPN atau menghilangkan kepercayaan masyarakat baik 
di dalam maupun di luar jabatannya, dikenakan hukuman admin
istratif atau hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1946 Juncto Pasal 45 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9Tahun 1975. 
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BAB XVI 
KETEN11JAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 46 

(1) Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur oleh 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan 
Haji. 

(2) Peraturan ini disebut Peraruran tentang Kewajiban Pegawai 
Pencatat Nikah dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

TEMBUSAN: 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal: 30 Agustus 1 990 

MENTER! AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 

H. MUNAWIR SJADZALI 

l. Badan Pemeriksaan Keuangan (BAPEKA) di Jakarta; 

2. Menko Kesra di Jakarta; 

3. Menteri Dalam N egeri di Jakarta; 

4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta; 

S. Komisi IX DPR-RI di Jakarta; 

6. Gubemur KDH Tingkat Islam di seluruh Indonesia; 

7. Sekjen/lrjen/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Dirjen 
Binbaga Islam/Kabalitbang Agama/paa Staf Ahli Menteri 
Agama di lingkungan Departemen Agama; 
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8. Dirjen Hukum dan perundang-undangan Departemen 
Kehakiman di Jakarta; 

9. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta; 

10. Sekretaris/para Direktur di lingkungan Ditjen Bimas Islam dan 
urusan Haji dan Ditjen Binbaga Islam; 

11. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen 
Agama; 

12. Kepala kanwil Departemen Agama Propinsi di selurh Indo
nesia; 

13. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia; 

14. Bagian Dokumentasi pada Biro Hukum dan Humas 
Departemen Agama; 

15. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten./Kotamadya 
di seluruh Indonesia; 

16. Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia; 

17. Kepala kantor U rusan Agama Kecamatan di seluruh Indone
sia; 
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KEPUTIJSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDIONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 1991 

TENTANG 
BIAYA NIK.AH DAN RUJUK BAGI UMAT ISLAM 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi 
ummat Islam dalam pembangunan n as i o n a 1 
pada umumnya dan pembangunan bidang 
agama pada khususnya, dipandang perlu 
meningkatkan besarnya bantuan umat Islam 
melalui proses pelaksanaan nikah dan rujuk. 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
dan dalam rangka penyesuaian dengan 
perkembangan keadaan, dipandang perlu 
meninjau kembali Kepurusan Menteri Agama 
N omor 68 tahun 1 988 ten tang Biaya Pencatatan 
Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi umat Islam. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 
tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 di 
Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 

3. Undang-Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. 
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4. Peraturan Pemerintah N omor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 197 4 ten tang Pokok-pokok Organisasi 
Departemen; 

6. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 
tentang Susunan Organisasi Departemen yang 
telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan 
keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990; 

7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

8. Peraturan Menteri Agama N omor 2 Tahun 1978 
tentang Badan Administrasi Dana Kerohanian 
Islam (BADKI) 

9. Peraturan Menteri Agama N omor 1 tahun 1988 
tentang susunan organisasi dan Tata Kerja badan 
Kesejahteraan Masjid (BKM) 

10. Peraturan Menteri Agama Nomo 2 Tahun 190 
tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah; 

11. Keputusan Menteri Agama N omor 18 tahun 
197 5 ten tang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Agama yang telah diubah 
dan disen1pumakan terakhir dengan Keputusan 
Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; 

12. Keputusan Menteri Keuangan N omor: 30/ 
KMK.03/1990 tentang Pedoman Pengelolaan 
Penerimaan Negara Bulcan Pajak. 

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Keuangan N omor ; S-2/ 
MK.03/1991tanggal4 januari 1991. 
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.NJ.EMUTUSKAN 

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agarna Republik 
Indonesia Nomor 68Tahun 1988. 

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
BIAYA NIKAH DAN RU}UK BAGI UMAT 
ISLAM. 

Pasal 1 

(1) Besarnya biaya pencatatan nikah dan rujuk pada kantor Urusan 
Agama Kecamatan masing-masing peristiwa sebesar Rp. 
3.000.00 (tiga ribu rupiah). 

(2) Di samping biaya rtersebut pada ayat ( 1), yang berkepentingan 
membayar bantuan badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dan 
Badan dministrasi Dana Kerohanian Islam (BADKI) sebesar 
Rp. 7000.00 (tujuh ribu rupiah) 

Pasal 2 

(1) Uang biaya pencatatan nikah dan rujuk sebagaimana dirnaksud 
Pas al 1 ayat ( 1) disetor sepenuhnya ke rekening kas Negara 
melaui giro pos setempat untuk penerimaan Departemen 
Agama. 

(2) Penerimaan uang bantuan BKM dan BADKI sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 ayat (2) disetor sepenuhnya ke rekening 
Menteri Agama Republik Indonesia cq. Direktur Jerunderal 
Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji. 

Pasal 3 

Karena pada dasarnya biaya nikah dan rujuk yang 
diperuntukkan bagi bantuan BKM dan BADKI sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 ayat (2) mencerminkan penerimaan Negara, 
maka pelaksanaan penggunaannya dituangkan ke dalam Daftar 
isian Kegiatan Suplemen (DIKS) setiap awal tahun anggaran. 
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Pasal 4 

Uang bantuan BKM dan BADKI sebagaimana dimaksud 
Pasal 1 ayat (2) diatur sebagai berikut: 

a. Rp. 4.500.00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk BKM 
Kecamatan bersangkutan dengan pengarahan penggunaan 
sebagai berikut : 

1. Honorarium guru baca tulis AI-Qur'an; 

2. Bantuan Pernbinaan Kemasjidan; 

3. Bantuan Pembinaan BP4; 

4. Bantuan Pembinaan P2A; 

5. Bantuan Pembinaan Lembaga keagamaan islam terpadu 
di desa; 

6. Penyelenggaraan administrasi dan honorarium petugas. 

b. Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk BKM Kabupaten/ 
Kotamadya bersangkutan dengan pengarahan penggunaan 
sebagai berikut: 

1. Bantuan Pembinaan Kernasjidan; 

2. Bantuan Pembinaan BP4; 

3. Bantuan pembinaan P2A; 

4. Bantu an pembinaan perwakaf an; 

5. Penyelenggaraan administrasi dan honorarium petugas; 

c. Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk BKM Propinsi 
Bersangkutan dengan pengarahan penggunaan sebagai 
berikut: 

1. Bantuan pembinaan kemasjidan; 

2. Bantuan pembinaan BP4; 

3. Bantuan pembinaan P2A; 

4. Bantuan pembinaan perwakafan; 

5. Penyelenggaraan administrasi dan honorarium, petugas. 

d. Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) unruk BKM Pusat dan BADKI 
dengan pengarahan penggunaan sebagai berikut ; 
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l. Bantuan pembinaan kemasjidan: 

2. Bantuan Pembinaan BP4: 

3. Bantuan Pembinaan P2A: 

4. Bantuan pembinaan perwakafan: 

S. Bantuan sarana/prasarana pembangunan Islam: 

6. Bantuan honorarium guru baca tulis Al-Qur,an pada 
daerah-daerah yang dianggap perlu: 

7. Biaya Administrasi Umum. 

Pasal 5 

(1) Untuk membantu kelancaran dan ketertiban pengelolaan 
adminmistrasi bantuan BKM dan BADKI dibentuk Tim 
Asisten ditingkat pusat oleh Menteri Agama. 

(2) Tim tersebut pada ayat ( 1) dapat membentuk Tim teknis. 

Pasal 6 

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ak.an diatur 
lebih lanjut. 

Pasal 7 

Keputusan inimulai berlaku efektif sejak tanggal 1 April 
1991. 

Ditetapk.an di: Jakarta 
Pada Tanggal: 1 1 maret l 991 

MENTER! AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 

H. MUNAWIR SJADZALI 
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Tembusan: 

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) di Jakarta; 

2. Para menteri kabinet Pembangunan V di Jakarta: 

3. Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan di Jakarta: 

4. Sekjen DPR-RI di Jakarta: 

5. Gubernur KDHTk. Islam di seluruh Indonesia: 

6. Sekretariat Negara: 

7. Sekjen/Irjen/Para dirjen/Kabalitbang Agama/Para Staf Ahli 
menteri Agama dilingkungan Departemen Agama: 

8. Dirjen Hukum dan perundang-undangan Departemen 
Kehakiman di Jakarta: 

9. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta: 

10. Para kepala Biro/ S ekretaris/D irektur/lnspektur/Kepala 
Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat di lingkungan 
Departemen Agama: 

11. Kepala Kanwil Departermen Agama Propinsi di seluruh In
donesia: 

12. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya 
di seluruh Indonesia: 

13~ Kantor perbendaharaan dan kas Negara Jakarta IV di Jakarta: 

14. Ketua BADKI kantor Pusat di Jakarta: 

15. Ketua BKM Propinsi di seluruh Indonesia: 

16. Ketua BKM Propinsi di seluruh Indonesia : 

17. Kepala KUA/BKM Kecamatan diseluruh Indonesia: 

18. Bagian Dokumentasi Biro Hukum dan Humas Departemen 
Agama. 
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PERATIJRAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1994 

TENTANG 
PENDAFfARAN SURAT BUKTI PERKAWINAN 

WARGA NEGARA INDONESIA 
YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan pendaftaran 
surat bukti perkawinan warganegara Indonesia yang 
dilangsungkan di luar negeri sebagaimaruna diatur 
dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu ditetapkan 
pelaksanaan pendaftaran surtat bukti tersebut. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan 
rujuk di seluruh Luar Jawa dan Madura: 

2. Undang-Undang Republiklndonesia Nomor 32 
tahun 19 54 ten tang penetapan berlakunya 
Undang-Undang Republik Indonesia N omor 22 
Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak 
dan Rujuk diseluruh Luar Jawa dan Madura: 

3. Undang-Undang Republiklndonesia Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
N omor 9 Tahun 197 5 ten tang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia N omor 
44 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi 
Departemen; 
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Menetapkan : 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan 
Organisasi Departemen dengan segala 
perubahannya terakhir dengan Nomor 83 
Tahun 1993; 

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 
N om or 2 tahun 1990 tentang Kewajiban 
Pegawai PencatatNikah; 

8. Keputusan Menteri Agama republik Indonesia 
nomor 18 Tahun 107 5 ten tang Susunan 
Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama 
dengan perubahannya terakhir dengan N om or 
7 5 Tahun 1984; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENTER! AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PENDAFTARAN SURAT BUKTI 
PERKAWINAN WARGA NEGARA 
INDONESIA YANG DILANGSUNGKAN 
DI LUAR NEGERI. 

Pasal 1 

Bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam yang telah 
melakukan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 
56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1tahun1974, paling lambat 
satu tahun setelah suami isteri itu kembali di Wilayah Indonesia, 
surat bukti perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mereka; 

Pasal 2 

Syarat Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan sebagaimana 
dimaksud pasal 1 harus dilengkapi : 
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1. Surat Keterangan Bukti Perkawinan sebagaimana dirnaksud 
pasal 1 harus dilengkapi; 

2. Foto copy pasport dengan memperlihatkan aslinya; 

3. Foto copy dari surat bukti perkawinan; 

4. Foto copy sertificate Nikah dari KBR! arau foto copy Akre 
Nikah dari KBR! atau surat keterangan dari KBRI setempat. 

Pasal 3 

(1) Pegawai pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri 
tersebut melakukan pemeriksaan seperlunya menurut formulir 
Daftar Pemeriksaan Nikah (model NL), sebagaimana contoh 
terlampir. 

(2) Apabila PPN ragu tentang keabsahan Perkawinan yang 
bersangkutan menurut Agarna Islam, maka yang bersangkutan 
dapat dinikahkan kembali menurut hukum Islam. 

Pasal 4 

Dalam hal yang bersangkutan terlambat mendaftarkan 
perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat 
mendaftarkan surat bukti perkawinannya setelah lebih dahulu 
membuat pernyataabn tertulis bermeterai Rp. 1.000.00,-

Pasal 5 

Pendaftaran surat bukti perkawinan sebagaimana dimak.sud 
pasal 1 pada kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dipungut 
biaya. 

Pasal 6 

Hal-ha! teknis pelaksanaan Peraturan ini lebih lanjut akan 
diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat 
Islam dan Urusan Haji. 
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Pasal 7 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal: 2 April 1 994 

MENTER! AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 

Dr. H. TARMIZI TAHER 



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1994 

TENTANG 
PENDAFTARAN SURAT BUKTI PERKAWINAN WARGA NEGARA 

INDONESIA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI 

Dicatat dalam Buku Pendaftaran Nikah Khusus Perkawinan 
Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar negeri 

Nomor: 

I. Tanggal,bulan dan tahun pendaftaran : 

II. Tanggal, bulan dan tahun perkawinan dilangsungkan : 

ill. SUAMI 
1. Nama lengkap dan tahun pendaftaran: 

2. N ama Orang tua 

3. Tempat/tanggal lahir 

4. Pekerjaan 

5. Warga Negara 

6. Agama 

7. Temp at tinggal 

Iv. ISTERI 

1. N ama lengkap dan tahun pendaftaran : 

2. Nama Orang tua 

3. Tempat/tanggal lahir 

4. Pekerjaan 

5. Warga Negara 

6. Agama 

7. Temp at tinggal 
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v. WALINIKAH 

1. N ama lengkap dan aliasnya 

2. Nama orang tua 

3. Tempat /tanggal lahir 

4. Pekerjaan 

5. Warga negara 

6. Ag am a 

7. Tempat tinggal 

8. Hubungan perkawinan 

9. Wali Hakim: 

a. Nama 

b. Alamat 

c. Jabatan 

VI. MASKAWIN 

VII. PERJANJIAN SELAINTA'LIK TALAK: 
VIII. PENCATATAN PERKAWINANYANG DILARANG DI 

LUARNEGERI 

1. Kantor Pencatatan 

2. Alamat 

3. Nomor Akta 

4. Tanggal 

S. Pejabat Pencatatan Perkawinan: 

IX. PEGAWAI PENCATAT NIKAHYANG MENDAFTAR 

1. Nama: 

2. Pangkat/Jabatan 

3. Tempat kedudukan 
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X. TANDA TANGAN 

SUAMI IS TERI 
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PPN 

Jakarta, 2 April 1994 
MENTER! AGAMA RI 

Ttd 

Dr. H.TARMIZITAHER 



DEPARTEMEN AGAMA 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISIAM DAN URUSAN HA.JI 

JALAN LAPANGAN BANTENG BARAT NO. 3-4 TELP. 361642-361654-362743 
TROMOL POS 3500/JKT JAKARTA 

Jakarta, 4 Mei 1994 
Nomor D/PW.O 1/3188/1994 
Lampiran : Satu Jepit 
Perihal Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan 

WNI yang dilangsungkan Di luar negeri 

Assalamu'alaikum wr. Wb. 

Kepada 
Yth. Kepala KantorWilayah 
Dep. Agama Propinsi 
Up. Kabidura Islam/Bimas 
Se- Indonesia 

Dalam rangka melaksanakan pendaftaran surat bukti 
perkawinan WNI yang dilangsungkan diarur dalam pasal 6 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 1Tahun1974 tentang Perkawinan, 
telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama N omor 1 Tahun 1994 
tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan WNI yang 
dilangsungkan di luar negeri, sebagaimana terlampir. 

Sehubungan hal tersebut di atas diminta perhatian Saudara 
hal-hal sebagai berikut 
1. PPN yang menerima pendaftaran tersebut agar membuat 

catatan pada asli Surat Bukti Perkawinan yang bersangkutan, 
dengan kalimat "surat Bukti Perkawinan ini 

N om or : ............ tang gal. ........... Tah un ...... tel ah 
didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ........ . 
Kabupaten/kodya. .. ... ... ... ... ... ... ... ... . Propinsi ... pada 
tanggal .................. ,, 
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Kantor urusan Agama 
Kecamatan/PPN 

( ................................. ) 
NIP. 

2. Hendaknya Saudara memberikan bimbingan kepada PPN di 
wilayah saudara dan melaksanakan P MA dimaksud. 

Atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih. 

Wassalam 
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DIREKTURJENDERAL 

DRS. H. AMIDHAN 
150 016 353 





Lampiran 

HUKUM PERKAWINAN 
MENURUT AGAMA ISLAM 

i'G ukum perkawinan menurut agama Islam antara lain meliputi 
·~ rukun nikah, syarat-syarat nikah, pernikahan yang dilarang 
dan wali nikah. 

1. Rukun Nikah 

Menurut agama Islam setiap perbuatan hukum harus 
memenuhi dua unsur, yaitu : Rukun dan Syarat. 

Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan 
hukum. Syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan 
hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi maka perbuatan 
itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demik.ian pula untuk 
sahnya suatu perkawinan atau perni.kahan harus dipenuhi Rukun 
dan Syarat. Rukun Nikah ialah : 

a. Calon pengantin laki-laki dan perempuan. 

b. Wali dari calon perempuan. 

c. Dua orang saksi (laki-laki) 

d. Ijab dari wali calon pengantin perempuan atau wakilnya. 

e. Kabul dari calon pengantin laki-laki atau wakilnya. 
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Dalam akad nikah, ijab dan kabul harus terbentuk dari asal 
kata "nikah" atau "Tazwij" atau terjemahan dari kedua asal kata 
tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti "menikah". 

Conteh: 

Ijab dari wali calon pengantin perempuan : hai Pulan, aku 
nikahkan aku kawinkan Pulanah anakku dengan engkau 
.............. dengan maskawinnya (maharnya) berupa ........... . 

Kabul dari cal on pengantin pria "Aku terima nikahnya ............ . 
bin ti ............ dengan maskawinnya (maharnya) berupa ....... . 

Apabila wall dari calon pengantin laki-laki berhalangan, ijab 
dan kabul dapat diwakilkan kepada orang lain. 

Adapun syarat-syarat wali ada sepuluh, yaitu : 

1) Beragama Islam, kalau bakal isteri beragama Islam 

2) Baligh 

3) Berakal 

4) Tidak dipaksa 

5) Jelas lelakinya 

6) Adil (bukan fasik) 

7) Tidak sedang ihram haji atau "umroh". 

8) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh 
Pemerintah (Mahjur bissafah). 

9) Tidak rusak fik.irannya karena tua dan sebagainya. 

10) Merdeka (bukan budak belian), sekarang tidak ada lagi. 

Syarat-syarat saksi ada dua belas yaitu: 

1) Beragama Islam 
2) Laki-laki 

3) Baligh 

4) Berakal 

5) Adil 

6) Mendengar (tidak nili) 
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7) Melihat (tidak buta) 

8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu) 

9) Tidak lupa (mughoffal) 

10) Menjaga harga diri (menjaga muruah). 

11) Mengerti maksud ijab dan qabul. 

12) Tidak merangkap menjadi wali. 

2. Syarat-syarat Nikah 

Menurut agama Islam calon pengantin laki-laki disyaratkan 
sebagai berikut : 

a. Beragama Islam 

b. Jelas laki-lakinya (buk.an banci) 

c. Tidak dipaksa 

d. Tidak beristri empat orang 

c. Bukan mahramnya bakal beristeri 

f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal 
isterinya. 

Adapun syarat-syarat calon perempuan sebagai berikut : 

a. Beragama Islam atau Ahli Kitab 

b. Jelas perempuannya (bukan banci) 

c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya 

d. Tidak bersuami, dan tidak dalam iddah 

c. Bukan mahramnya bakal suami 

f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya. 

g. Jelas orangnya 

h. Tidak sedang dalam ihrom atau haji urnroh. 

3. Pemikahan yang dilarang 

Menurut Syari'at Islam pernikahan yang dilarang ada 10 
(sepuluh). 
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Sebab-sebabnya ialah karena : 

a. Hubungan dekat dengan (nasab) 

b. Hubungan persusuan (radha) 

c. Hubungan persemendaan (mushaharah) 

d. Talak bain kubra 

e. Permaduan 

f. Jumlah (poligami) 

g. Li'an 

h. Masih bersuami/dalam iddah 

1. Perbedaan agama 

J. Ihrom haji/umroh 

Larangan nikah tersebut dapat digolongkan kepada : 

a. Larangan untuk selama-lamanya 

b. Larangan untuk sementara waktu 

Larangan untuk sementara waktu ialah larangan karena : 

1) Hubungan darah terdekat 

2) Hubungan persusuan 

3) Hubungan persemendaan 

Larangan untuk sementara waktu ialah larangan karena : 

1) Talak bain kubra 

2) Permaduan 

3) Jumlah (poligami) 

4) Li'an 

5) Masih bersuami/dalam iddah 

6) Perbedaan agama 

7) Ihrom haji/umroh 

- Hubungan darah dekat 
Seorang laki-laki dilarang menikah dengan 
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Perempuan menurunkannya yaitu : 

Ibunya dan neneknya (dari keturunan ayah; dan dari 
keturunan ibu). 

Perempuan keturunannya yaitu : 

anak perempuannya, dan cucu/cicitnya ( dari keturunan anak 
laki-laki, dan dari keturunan anak perempuan). 

Perempuan dari keturunan ayah, dan perempuan dari 
keturunan ibu, yaitu : 

saudara kandung, saudara se-ayah, dan saudara se-ibu 

kemenakan yaitu anak saudara kandung, anak saudara se
ayah, dan anak saudara se-ibu 

Cucu/cicit kemenakan, yaitu : cucu/cicit dari ketiga saudara 
tersebut di atas. 

Perempuan saudara yang menurunkannya, yaitu : 

saudara ayah (ammah) sekandung, (ammah) seayah, dan 
(ammah) se-ibu. 

Saudara ibu (khalah) sekandung, (khalah)' se-ayah dan 
(khalah) se-ibu. 

Saudara kakek/nenek dari kerurunan ayah/ibu sekandung atau 
se-ayah atau se-ibu 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-
laki dilarang menikah dengan seorang perempuan. 

dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah dari 
keturunan ayah dan dari keturunan ibu tanpa batas 

dalam garis keturunan menyamping lurus ke atas dan lurus 
ke bawah dari keturunan ayah dan dari kerurunan ibu tanpa 
bat as 

Anak-anak dari kakek/nenek; sedangkan cuu/cicit dari kakek 
sudah boleh dinikahi. 
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hubungan susuan: 

Seorang perempuan yang menyusui seorang anak yang 
berumur 2 tahun ke bawah dengan sekurang-kurangnya lima 
kali susuan. Sedangkan perempuan dan suami dari perempuan 
yang menyusuinya disebut ibu dan ayah susuannya. 

Larangan nikah karena persusuan = larangan nikah karena 
hubungan darah terdekat. Oleh karena itu maka seorang laki-laki 
dilarang menikah dengan : 

1) Ibu suaminya : 

yang menyusui ibu susuannya 
yang menyusui ayah susuannya 
yang menyusui ayah. Ayahnya, kakek dan neneknya. 
yang menyusui ibunya susuannya, dan 
yang menurunkan ayah susuannya. 

2) Anak susuannya : 

anak susuan dari anak laki-lakinya/cucu laki-lakinya. 
anak susuan dari anak perempuan/cucu perempuannya 
keturunan anak susuannya dan 
keturunan susuan dari anak susuannya. 

3) Saudara susuan yaitu : 

anak susuan dari ibunya 
anak susuan dari ayahnya, yaitu yang menyusui kepada 
istri ayahnya, dimana air susu yang disusui itu milik 
ayahnya 
anak susuan dari ibu susuannya 
anak dari ayah susuannya dan 
anak dari ibu susuannya 

4) Kemenakan susuan/cucu kemenakan susuan yaitu : 

keturunan nasab dari kelima saudara susuan tersebut 3 di 
atas 
keturunan susuan dari keluarga saudara susuan tcrsebut 
3 di atas 
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anak susuan dari saudara perempuannya 
anak susuan dari saudara laki-lakinya 
keturunan nasab dari anak susuan saudara perempuannya 
dan saudara laki-lakinya; dan 
keturunan susuan dari anak susuan saudara laki-lakinya. 

5) Bibi susuan yaitu : 

saudara perempuan (saudara nasab) dari ibu susuannya 
saudara perempuan (saudara susuan) dari ibu susuannya 
saudara perempuan (saudara nasab) dari ayah susuannya 
saudara perempuan (saudara susuan) dari ayah susuannya 
saudara perempuan (baik nasab maupun susuan) dari laki
laki yang menurunkan ayah susuan dan anak dari orang 
perempuan menurunkan ibu susuan. 
Hubungan persemendaan 

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan: 

1) Ibu tirinya/nenek tirinya, yaitu : 

bekas isteri ayahnya 
bekas isteri ayah susuannya 
bekas isteri orang yang menurunkan ayahnya; dan 
bekas isteri orang yang menurunkan ayah susuannya 

2) Menantu cuu/menantunya yaitu : 

bekas isteri anak.nya 
bekas isteri anak susuannya 
bekas isteri keturunan anak susuannya 

3) lbu mertuanya/nenek mertuanya, yaitu: 

ibu isterinya 
ibu susuan isterinya 
ibu yang menurunkan ibu isterinya 
ibu yang menurunkan ibu susuan isterinya 
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4) Anak tiri/cucu tirinya yaitu : 

anak dan cucu dari isterinya, dan 
anak susuan dan cucu susuan dari isterinya 

Larangan menikah dengan anak tiri tidak berlaku apabila 
isteri belum mengadakan hubungan kelamin dengan ibu dari anak 
tiri tersebut. Jadi apabila seorang anak laki-laki menikahi seorang 
peren1puan bernama A umpamanya, kemudian A ini meninggal 
dunia atau dicerai sebelum mengadakan hubungan kelamin, maka 
A ini boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. 

Yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak bawaan isteri; 
suaminya dahulu atau anak bawaan suami dari isterinya yang 
dahulu ke dalam suatu perkawinan baru kemudian. 

Talak baik kubra: 

Seorang laki-laki dilarang menikah kembali ataupun merujuk 
isterinya yang telah ditalak dengan talak bain kubra, yaitu talak 
tiga baik sekalibus maupun berturut-turut. Larangan ini tidak 
berlaku lagi apabila isteri tersebut telah dinikahi dengan sah 
oleh laki-laki lain, dan telah mengadakan hubungan kelamin, 
kemuclian diceraikan dan telah habis pula iddahnya dari laki
laki lain itu. 

Yang climaksud dengan talak tiga sekaligus ialah menjatuhkan 
talak tiga dengan satu kali ucapan. Umpamanya seorang suami 
berkata kepada isterinya "saya talak kamu dengan talak tiga". 
Adapun talak tiga secara berrurut-turut ialah: 

1) Mula-mula clitalak dengan talak satu, kemudian dirujuk atau 
dinikahi lagi. Kemudian ditalak yang kedua kalinya dengan 
talak satu. Selanjutnya dinikahi a tau dirujuk lagi dan kemudian 
ditalak lagi dengan talak satu; atau 

2) Mula-mula ditalak dengan talak satu, kemudian dirujuk atau 
dinikahi lagi, selanjutnya ditalak untuk yang kedua kalinya 
dengan talak dua; atau 
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3) Seperti angka 2 di atas, hanya pertama-tama dijatuhkan talak 
satu; atau kemudian unruk yang kedua kalinya dijatuhi talak 
satu; atau 

4) Mula-mula ditalak dengan talak satu. Selama masih dalam 
iddah ditalak lagi dengan talak satu lagi. Dan selama iddah 
belum habis, ditalak lagi dengan talak satu lagi, atau mula
mula ditalak dengan talak saru, kemudian selama masih dalam 
iddah ditalak lagi dengan talak dua, atau sebalik.nya. 

Menurut Ibnu Abbas (sahabat N abi) di zaman Rasulullah 
dan Khalifah Abu Bakar masih hidup dan dua tahun pemerintah 
Khalifah Umar Ibnu Khattab "talak tiga" sekaligus jatuhnya ccsaru'' 
bukan tiga. Karena menurut pendapat ini seorang suami yang 
menjatuhkan talak tiga sekaligus dengan satu kali ucap, 
diperbolehkan rujuk kembali dengan isterinya. 

Pemaduan: 

Seorang laki-laki dilarang memperisterikan dua orang 
perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan. 

Larangan tersebut disebabkan : 

1) Antara kedua perempuan itu (kakak-adik) karena hubungan 
darah terdekat (nasab) 

2) Antara seorang perempuan dengan bibinya (saudara 
perempuan) dari isterinya atau saudara perempuan dari Bapak 
isterinya baik karena hubungan darah terdekat atau karena 
hubungan susuan. 

3) Amara seorang perempuan dengan saudara perempuan dari 
kakek atau dari nenek isterinya baik karena hubungan darah 
terdekat atau karena hubungan susuan 

Apabila larangan ini dilanggar yang batal adalah nikah yang 
kedua. 

111 



Jumlah (poligami) 

Seorang laki-laki dalam keadaan beristeri empat orang dilarang 
melakukan pernikahan kelima. 

Apabila larangan ini dilarang, maka pernikahan yang kelima 
itu menjadi batal (karena hukum). 

Isteri telah diceraikan dengan talak raj 'l dan mas a iddah-nya 
belum habis, maka dalam hubungan larangan ini isteri tersebut 
masih dianggap sebagai isteri. Karenanya apabila laki-lak.i tersebut 
menceraikan salah satu dari keempat isterinya dengan talak raj'l 
selama iddah dari isteri tersebut belum habis, laki-lak.i tersebut 
tetap dianggap masih mempunyai empat orang isteri dan dilarang 
melakukan pernikahan yang kelima. 

Li'an (sumpah) 

Seorang suami yang menyumpah li'an terhadap isterinya maka 
ketika itu putuslah pernikahan antara suami isteri tersebut dan 
dilarang bagi si suami untuk menikahi kembali atau rujuk 
kepada bekas isterinya itu untuk selama-lamanya. Yang 
dimaksud dengan li'an adalah sumpah seorang suami di 
hadapan hakim yang berwenang umpama : Ketua Pengadilan 
Agama untuk memperkuat tuduhannya bahwa isterinya telah 
melakukan perzinahan. Sumpah ini diucapkan empat kali 
berturut turut, dan dia.khiri dengan kalimat yang bermaksud 
semoga Allah melaknatinya apabila ia tidak benar dalam 
tuduharmya. 

Masih bersuami/dalam iddah 

Seorang lak.i-laki dilarang menikah dengan: 

1) seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan; 
dan 

2) seorang perempuan yang masih dalam iddah. 
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Perbedaan Agama 

Seorang lak.i-laki beragama Islam dilarang menikah dengan 
seorang perempuan yang bukan beragama Islam dan demikian 
pula sebaliknya seorang perempuan yang beragama Islam 
dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Is
lam. N amun demik.ian seorang lak.i-laki beragama Islam 
dibolehkan menikah dengan perempuan ahli k.itab yaitu 
perempuan yang beragama Yahudi atau N asrani 

Ihrom/Umroh 

Seorang yang sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh 
baik laki-laki maupun peremmpuan dilarang melakukan akad 
nikah. Pernikahan yang melanggar larangan-larangan terse but 
di atas dianggap tidak sah atau batal menurut hukum. 

4. Wali Nikah 

Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila 
dilangsungkan tidak dengan wali> atau yang menjadi wall bukan 
yang berhak, mak.a pernikahan tersebut tidak sah. Adapun wall itu 
ada 3 macam sebagai berikut : 

a. Wali N as ab 

b. Wali Hakim dan 

c. Wali Muhakkam 

Wali Nasab: 

Wali N asab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga 
calon pengantin perempuan. Orang-orang tersebut adalah : 
keluarga calon pengantin perempuan yang berhak menjadi wali 
menurut urutan sebagai berikut : 

1) Orang laki-lak.i yang menurunkan calon pengantin perempuan 
dari keturunan lak.i-laki murni (yang berarti dalam garis 
keturunan itu tidak ada penghubung yang perempuan) yaitu: 
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Ayah 
Ayah dari Ayah 
Dan seterusnya ke atas. 

Ayah dari ibu atau ayah dari ibu si ayah tidak berhak menjadi 
wali, karena dalam garis keturunan itu terdapat penghubung 
perempuan yang berarti garis keturunan laki-laki sudah tidak 

. lagi murni dengan terdapatnya jenis perempuan sebagai 
penghubung dalam keturunan tersebut. 

2) Orang laki-laki keturunan dari ayah pengantin perempuan 
dalam garis laki-laki murni, yaitu : 

saudara kandung 
saudara se ayah 
anak dari saudara kandung 
anak dari saudara seayah 
dan seterusnya ke bawah 

Saudara se ibu, anak saudara perempuan atau anak dari anak 
perempuan, saudara laki-laki tidak berhak menjadi wali karena 
dalam garis keturunannya terdapat penghubung perempuan 
(garis yang menghubungkannya melalui seorang perempuan). 

3) Orang laki-laki keturunan dari ayahnya, ayah si ayah dan 
seterusnya ke atas, saudara se ibu dari ayah, anak saudara 
perempuan dari ayah atau dari perempuan si ayah tidak berhak 
menjadi wali karena dalam garis keturunan itu terdapat 
penghubung perempuan. 

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan 
calon pengantin perempuan beragama Islam atau wali-wali tersebut 
di atas belum baligh, atau tida berakal atau pikirannya atau bisu 
yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, 
ma.ka hak menjadi wakil pindah dari padanya kepada wali yang 
berikutnya. 

Conteh: 

Seorang calon pengantin perempuan yang sudah tidak mem
punyai ayah/kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang ada belum 
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ada yang baliq dan juga tidak mempunyai wali yang terdiri dari 
keturunan ayahnya (misalnya keponakan) maka yang berhak 
menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah. 

Wali Hakim: 

Yang dimaksud dengan wali hakirn ialah orang yang diangkat 
oleh pemerintah a tau oleh Lembaga Masyarakat yang biasa disebut 
dengan nama Ahlu-halli wal aqdi untuk. menjadi qadi dan diberi 
wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. 
Sebagaimana diuraikan terdahulu apabila seorang calon pengantin 
perempuan: 

l) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau 

2) Walinya mafqud artinya tidak tentu rimbanya; atau 

3) Wali sendiri yang akan menjadi pengantin lak.i-lak.i, sedang 
wali yang sederajat dengan dia tidak ada; atau 

4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri 
(sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar) 
yaitu 92,5 km; atau 

5) Wali berada dalam penjara/tahanan yang tidak boleh dijumpai; 
a tau 

6) Walinya adhal, artinya wali tidak bersedia/menolak untuk 
menikahkan; atau 

7) Walinya sedang melakukan ibadah haji atau umroh. 

Maka yang berhak menjadi wall dalam pernikahan tersebut 
adalah wali hakim; kecuali apabila wall nasabnya telah mewakilkan 
kepada orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi 
wali. 

Di zaman modern dewasa ini meskipun jarak masafatul qasri 
telah dipenuhi, unruk akad nikah walinya perlu diberitahukan lebih 
dahulu. 
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Wali Muhakkam: 

Yang dimaksud dengan wali muhakkam ialah seseorang yang 
diangkat oleh kedua calon suami isteri unruk bertindak sebagai 
wali dalam akad nikah mereka. 

Apabila suaru pernikahan yang seharusnya dilaksanakan 
dengan wali hakim padahal di tempat iru tidak ada wali hakimnya, 
maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya 
ialah kedua calon suami isteri mengangkat seorang yang 
mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untu.k menjadi wali 
dalam pernikahan mereka. 

5. Mahar 

Tentang mahar atau mas kawin diatur sebagai berikut : 

a. Tiap-tiap pernikahan menimbulkan kewajiban bagi suami 
untuk membayar maskawin kepada isterinya. Mas kawin dapat 
berupa uang, barang atau jasa. 

b. Mas kawin yang jumlahnya telah ditentukan atas perserujuan 
calon suami isteri dan disebutkan dalam akad nikah dinamakan 
"mahar musamma,, artinya mas kawin yang ditenrukan. 

Apabila jumlah mas kawin tidak ditentukan dalam akad nikah 
artinya dalam akad nikah tidak disebut-sebut soal mas kawin 
maka yang harus dibayar oleh suami adalah "mahar mitsil" 
yang mas kawin yang jumlahnya semistsal artinya serupa 
dengan kawin yang dimiliki saudara-saudara si isteri atau sanak 
keluarganya. 

c. Mas kawin boleh dibayar dengan segera dan boleh ditangguh~ 
kan baik sebagian atau seluruhnya menurut persetujuan suami 
isteri. Mas kawin yang dibayar dengan segera dinamakan 
dengan Mahar mu'ajal (pakai'ain) sedang yang 
ditangguhkannya dinamakan muajjal (pakai hamzah). 

d. Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya sebelum 
mengadakan hubungan kelamin, maka yang harus dibayar 
hanya paroh dari mas kawin, baik mahar musamma maupun 
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ma mitsil, baik yang dibayar lunas maupun yang ditangguhkan. 
Jadi apabila suami telah membayar lunas mas kawinnya, maka 
ia berhak minta kembali yang separoh. 

c. Mas kawin adalah milik isteri, bukan milik keluarga isteri. Dan 
apabila belum dibayar, tetap menjadi piutang si isteri. 
Karenanya maka apabila suami meninggal dan mas kawin 
belum dibayar maka sebelum harta peninggalannya dibagi ahli 
waris, terlebih dahulu digunakan untuk membayar hutang
hutangnya, termasuk mas kawin. 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 
TENTANG 

PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA 

TANGGAL 21NOPEMBER1946 NOMOR 22 TAHUN 1946 
TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK 

DI SELURUH DAERAH LUARJAWA DAN MADURA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

1. Bahwa kini di Indonesia berlaku beberapa macam peraturan 
tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam 
antara lain : 

a. Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 
Nopember 1946 No. 22Tahun 1946 dan 

b. Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482; 
c. Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan 

rujuk yang berlaku di daerah-daerah Swapradja; 
d. Peraturan-peraturan lain yang berlaku di daerah di luar 

Jawa dan Madura 
2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 

1946, yang dalam penjelasannya, diperuntukkan buat seluruh 
Indonesia. 

3. Bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia perlu adanya satu macam Undang
Undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. 
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Mengingat: Pasal 89 dan pasal 117 Undang Undang Dasar Se
mentara Republik Indonesia. 

Dengan perserujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

MEMUTUSKAN 

Dengan mencabut Huwelijksordonnantie Buitengewesten 
Scaablad 1932 No. 482 dan semua Peraruran-Peraruran Guga dari 
Pemerintah Swapradja) tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk 
untuk Umat Islam yang berlainan dan yang bertentangan dengan 
Undang-Undangtanggal 21Nopember1946 No. 22Tahun 1946 
Republik Indonesia 

Menetapkan: Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 
Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang 
pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh 
daerah luar Jawa, Madura sebagai berikut : 

Pasal 1 

Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 N opember 
1946 Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan 
rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. 

Pasal IA 

Perkataan biskal-gripir hakim kepolisian yang dalarn pasal 3 
ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 
diubah menjadi Panitera Pengadilan N egeri. 

Pasal 2 

Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksana.kan apa 
yang disebut dalam pasal 1 Undang-undang ini ditetapkan oleh 
Menteri Agama. 
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Pasal 3 

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan: 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 26 Oktober 1954 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SOEKARNO 

ttd. 
Diundangkan 

Pada tanggal 2 Nopember 1999 

MENTERI KEHAKIMAN 

ttd. 

DJOYO GONDOKUSUMO 

MENTERI AGAMA 

ttd. 

K.H. MASJKUR 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 98 TAHUN 1954 

Pirnpinan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 
TENTANG 

PENCATATAN NIK.AH, TAI.AK DAN RUJUK 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

1. Bahwa peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti 
yang diatur di dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 
jot. S. 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie 
S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 
1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada rnasa 
sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang 
sempurna dan memenuhi syarat keadilan sosial; 

2. Bahwa pemuatan peraturan baru yang dimaksudkan di atas 
tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktu yang singkat; 

3. Bahwa sambil menunggu peraturan baru perlu segera diadakan 
peraruran pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk memenuhi 
keperluan yang sangat mendesak. 

Mengingat: ayat 1 pasal 5 pasal 20, dan pasal IV dari Aturan 
Peralihan Undang-undang Dasar, dan maklurnat 
Wak.il Presiden Republik Indonesia tertanggal 6 
Oktober 1945 No. X; dengan persetujuan Badan 
Pekerja Komite Nasional Pusat. 
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MEMUTUSKAN : 

• Mencabut : 1. Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 
1931 No. 467. 

2. Vorstendlandsche Huwelijksordonnantie S. 
1933 No. 98. 

• .Nienetapkan: peraruran sebagai berikut. 

"UNDANG-UNDANG TENTANG PENCATATAN NIKAH, TAIAK 

DAL~ RUJUK 

Pasal 1 

( 1) Nik.ah yang dilal-.'Ukan menurut agama Islam selanjutnya die but 
nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nik.ah yang diangkat oleh 
lv1enteri Agama atau oleh pegawai yang dirunjuk olehnya. 

Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjut
nya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai 
Pencatat Nikah. 

(2) Yang berhak melal-..'llkan pengawasan atas nikah dan menerima 
pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang 
diangkat oleh .Nknteri Agama atau pengawai yang dirunjuk olelmya. 

(3) Bila pegawai iru tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan 
iru dilakukan oleh orang yang dirunjuk sebagai wak.ilnya oleh 
Kepala Jawatan Agama Daerah. 

(4) Seseorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, 
diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya 
ditetapkan oleh .Nlenteri Agama. Dari mereka yang dapat 
menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala 
desanya (kelurahan) tidak dipungut biaya. · 

(5) Tempat kedudukan dan wilayah (ressor) Pegawai Pencatat 
Nikah ditetapkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah. 

(6) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pencatat Nikah 
diumumkan oleh KepalaJawatan Agama Daerah dengan cara 
yang sebaik-baiknya. 
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Pasal 2 

(1) Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 
pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan 
di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang 
diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada 
pasal 1 d.imasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing 
yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing
masing ditetapkan oleh Menteri Agama. 

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat 4 pasal 45 dari 
peraturan Menteri 1921 (zegelvordening 1921), rnaka mereka 
iru wajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang 
tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan 
percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawa
sannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat 
jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu. 

(3) Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang 
tersebut pada ayat 1 pasal ini serta membuat petikan dari pada 
buku pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas ini, 
maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai 
pegawai umum (openbar ambtenaar). 

Pasal 3 

(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan 
seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang 
dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, dihukum 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima pulih rupiah). 

(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada 
ayat 2 pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihuk"Um kurungan 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak.-banyaknya 
Rp. 100,- (seratus rupiah). 

(3) Jilca seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk 
sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal 1, tidak. memberita
hukan hal itu dalam seminggu kepada pegawai yang dirnaksud
kan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, rnaka ia dihukurn denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah). 
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(4) Orang yang tersebut pada ayat 2 pasal 1 karena menjalankan 
pengawasan dalam hal nikah ataupun karena menerima 
pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya 
pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih daripada yang 
ditetapkan Menteri Agama menurut ayat 4 pasal 1 atau tidak 
memasuk.kan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran 
masing-masing sebagai yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal 
2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran 
tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah 
pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, 
sebagai yang dimaksud pada ayat 2 pasal 2, maka dihukum 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak
banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah). 

(5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, 
kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa 
ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan 
atau ada talak dan rujuk tidak diberitahukan kepada yang 
berwajib, maka biskal-gripir hakim kepolisian yang 
bersangk.'Utan mengirim salinan keputusannya kepada Pegawai 
Pencatat Nikah yang bersangkutan dan pegawai itu 
memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku 
pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan 
hakim yang menyatakan hal itu. 

Pasal 4 

Hal-ha! yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai 
p elanggaran. 

Pasal 5 

Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang
undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama. 
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Pasal 6 

(1) Undang-undang ini disebut "Undang-Undang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk" dan berlaku untukJawa dan Madura 
pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agarna. 

(2) Berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan 
Madura ditetapkan dengan U ndang-undang lain. 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Undang-undang ini unruk Jawa dan 
Madura Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 
467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 
menjadi batal. 

Ditetapkan di Linggarjati 
Pada tanggal 21 Nopernber 1946 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SO EK.ARNO 

MENTERI AGAMA 
ttd. 

FATHURRAHMAN 

Diumumkan pada 
Tanggal 26 Nopember 1946 

SEKRETARIS NEGARA, 
ttd. 

A.G. PRINGGODIGDO 
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MEMORI PENJELASAN MENGENAI UNDANG-UNDANG 
TENTANG PENETAPAN BERIAKUNYA UNDANG-UNDANG 

REPUBLIK INDONESIA 
TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NOMOR 22 TAHUN 1946 

TENTANG PENCATATAN NIKAH, TAIAK DAN RUJUK 
DI SELURUH LUARJAWA DAN MADURA 

Undang-undang tanggal 21 Nop ember 1946 No. 22 tahun 
1946 Republik Indonesia dulu memang dimaksudkan untuk 
dilak-ukan buat seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan belum 
mengijinkannya, maka berlakunya Undang-undang tersebut di luar 
Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain (pasal 
6 ayat 2 Undang-undang tanggal 21Nopen1oer1946 No. 22 tahun 
1946 Republik Indonesia). 

Kini Negara Kesatuan telah terbentuk dan keadaan sudah 
mengijinkan untuk melaksanakan berlakunya Undang-undang No. 
22 tahun 1946 tersebut di luar Jawa dan Madura. 

Sebagai diketahui di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura 
kecuali Sumatera yang telah ditetapkan berlakunya Undang
undang No. 22 tahun 1946 tersebut oleh Pemerintah Darurat 
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 14 Juni 
1946 No. 1/pdri/ka, masih berlaku "Huwelijksordonnantie 
Buitenge-westen" (Staatsblad 1932 No. 482) yang mempunyai 
sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sebagai 
diterang-kan dalam penjelasan umum dari Undang-undang No. 
22 tahun 1946 tersebut di atas. 

Di daerah-daerah Sawpradja di luar Jawa dan Madura, yang 
tidak sedikit jumlahnya Huwelijksordonnantie Buitengewesten pada 
umumnya tidak berlaku, sehingga cara pencatatan nikah, talak dan 
rujuk di daerah Swapraja tersebut beraneka warna adanya menurut 
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peraturan-peraturan yang berlaku untuk tiap-tiap Swapraja 
masing-masing. 

Di daerah-daerah yang dulu masuk Negara Bagian sebagai 
Negara Sumatera Timur,, Pasundan, Negara Jawa Timur dan 
sebagainya berhubung dengan pergantian-pergantian pemerintah 
mungkin masih ada daerah-daerah yang masih menjalankan 
peraruran-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang 
lain dari pada Undang-undang No. 22 tahun 1946 terse but di atas. 

Unruk menghilangkan keragu-raguan ini, maka dinyatakan 
bahwa Undang-undang No. 22Tahun 1946 berlaku unruk seluruh 
Indonesia unruk tempat-tempat yang belum menjalankan U ndang
undang iru mulai tanggal 1 April 19 51. Begiru iru agar supaya 
dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi stagnatie,, vacum atau 
kekacauan. 

Dengan dicabutnya semua peraruran tentang pencatatan 
nikah, talak dan rujuk dan digantikan dengan U ndang-undang No. 
22 tahun 1946, maka akan ada peraturan ten tang pencatatan nikah,, 
talak dan rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. 

Perlu kiranya diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya 
mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk dan tidak mengurangi 
usaha-usaha yang tengah dikerjakan oleh Panitia Penyelidik Hukum 
Perwakilan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Saudara Mr. 
Teuku Mohd. Hasan, di dalam mempersiapkan Undang-undang 
baru sesuai dengan keinginan-keinginan yang diajukan di dalam 
Parlemen antara lain saudara yang terhormat Nyonya Mudigdo. 

PE~JELASAN UMUM 

Peraruran pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti termuat 
dalam Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1931 No. 482 tidak 
sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu 
diadakan peraturan baru yang selaras dengan negara yang mod
ern. 
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Unruk melaksanakan peraruran ini dibutuhkan penyelidikan 
yang teliti dan seksama, sehingga sudah barang tenru tidak akan 
tercapai di dalam waktu yang singkat. 

Akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan pada masa ini, 
berhubung dengan keadaan yang sangat mendesak, peraturan
peraruran pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas dicabut 
serta diganti oleh peraruran yang baru, yang dapat memenuhi 
sementara keperluan-keperluan pada masa ini. 

Peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk 
tersebut di atas kesemuanya bersifat profinsialistis yang tidak sesuai 
dengan keadaan sekarang. Negara Indonesia ialah Negara 
Kesatuan, dan sudah sepantasnya bahwa peraturan-peraturannya 
bersifat kesatuan pula. Dari Huwelijksordonnantie Buitengewesten 
S. 1929 No. 348 jo. S. 1931No.467, Votstenlandsche Huwelijksor
donnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie-Huwelijksor
donnantie iru memberikan kesempatan untuk mengadakan tarip 
ongkos pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berbeda-beda, 
sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri. 
Hal sedemikian itu, tentu perlu dirobah serta diganti dengan 
peraruran yang satu, untuk seluruh Indonesia. Dimana berhu
bungan keadaan belum memungkinkan, di situ peraruran yang 
baru ini ten tu dapat dijalankan, akan tetapi pada azasnya, peraruran 
ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera 
dijalankan dimana keadaan telah mengizinkan. 

Selanjutnya peraturan-peraturan yang dicabut itu, tidak 
menjamin penghasilannya para pegawai pencatat nikah, hanya 
digantungkan pada banyak sedikitnya ongkos yang didapamya dari 
mereka yang menikah, menalak dan merujuk. Dengan jalan 
demikian para pegawai pencatat nikah menjalankan kewajibannya 
dengan tidak semestinya hanya semata-mata ditunjuk untuk 
memperbesar penghasilannya, kurang memperhatikan hukum
hukum Islam yang sebenarnya. Perbuatan demikian itu, yang 
merupakan suatu korupsi serta merendahkan derajat pegawai nikah 
tidak saja dapat celaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan 
wanita-Indonesia, akan tetapi juga dari pihak pergerakan Islam 
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yang menegtahui betul-betul syarat talak dan sebagainya tidak 
setuju dengan cara menjamin penghidupan pegawai nikah 
sedemikian. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan 
dengan adanya peraturan pembagian ongkos nikah> talak dan rujuk 
k'Urang adil> yakni pegawai yang berpangkat tinggi dalam golongan 
pegawai nikah mendapat banyak kadang-kadang sampai lebih dari 
Rp. 100,- (Bandung> Sukabumi dan lain-lain) akan tetapi yang 
berpangkat rendah sangat kurangnya> antara Rp. 35>- Rp. 1 O>-· 

Selain daripada itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa 
golongan umat Islam dipandangnya sebagai "haram'» sehingga 
tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. 
Korupsi serta keberatan-keberatan lainnya hanya dapat 
dilenyapkan, jika pimpinan yang bersangkutan dengan perkawinan, 
talak dan rujuk diserahkan pada satu instansi> serta pegawai 
pencatat nikah diberi gaji yang tetap sesuai dengan kedudukan 
mereka dalam masyarakat. 

"Undang-undang Pencatatan Nikah> Talak dan Rujukn 
(Undang-undang No. 22 Tahun 1946) dimaksudkan untuk 
dijalankan di seluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan 
mengijinkannya serta Undang-undang baru itu belum rnulai 
berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunya 
"Undang-undang pencatatan nikah> talak dan rujuk untu.k tanah 
Jawa dan Madura,, ditetapkan oleh Menteri Agama> sedang di 
daerah-daerah di Luar Jawa dan Madura akan ditentukan oleh 
Undang-undang lain. 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Maksud pas al ini ialah supaya nikah> talak dan rnju.k. menu.rut 
agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. 

Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut 
paut dengan penduduk harus dicatat> sebagai kelahiran, perni-
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kahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergan
dengan rapat dengan waris mal waris sehingga perkawinan perlu 
dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan. 

Menurut hukum agama Islam, nikah itu ialah perjanjian 
antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau 
wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat 
nikah unruk menj adi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang 
lain dari pada pegawai yang dirunjuk oleh Menteri Agama; atau ia 
sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnya jarang 
sekali wali melakukan akad nikah, sebab sedikit sekali yang 
mempunyai kepandaian yang diburuhkan untuk melakukan akad 
nikah itu. 

Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 2 dan 3 
pasal 3 U ndang-undang ini bermaksud sup a ya aturan administrasi 
ini diperhatikan; akibatnya sekali-kali bukan bahwa nikah, talak 
dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu. 

Yang dimaksud dengan mengawasi ialah kecuali hadir pada 
ketika perjanjian nikah dibuat, pun pula memeriksa, ketika kedua 
belah (wali dan bakal suami) menghadap para pegawai Pencatat 
Nikah ada tidaknya rintangan unruk nikah dan apakah syarat-syarat 
yang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. 
Selanjutnya perubahan yang penting-penting dalam pasal ini ialah 
bahwa kekuasaan unruk menunjuk Pegawai Pencatat Nikah. 

Pegawai Pencatat Nikah, menetapkan besarnya biaya 
pencatatan nikah, talak dan rujuk, menetapkan tempat kedudukan 
dan wilayah Pegawai Pencatat Nikah, jatuh masing-masing dari 
tangan Bupati Raad Kabupaten ke tangan Menteri Agama, atau 
pengawai yang dirunjuk olehnya atau pada I(epala Jawatan Agama 
Daerah, sedang biaya nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi antara 
pegawai-pegawai pencatat nikah, akan tetapi masuk ke Kas Negara 
dan Pegawai Pencatat Nikah diangkat sebagai pegawai negeri. 

Yang dimaksud denganJawatanAgama Daerah ialahJawatan 
Agama Karesidenan atau Jawatan Agama di Kota Jakarta Raya 
dan Surakarta. 
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Surat keterangan tidak mampu harus diberikannya dengan 
percuma menjaga supaya orang tidak mampu jangan diperberat. 

Pasal 2 

Sudah terang dan tidak ada perubahan, kecuali contoh
contoh buku pendaftaran, surat nikah, talak dan rujuk dan 
sebagainya ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh 
Menteri Agama, agar supaya mendapat kesaruan. 

Pasal 3 

Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal dari Huwelijksor
donnantie S. 1929 No. 348 hanya saja pelanggaran terhadap aturan 
pemberitahuan tentang talak yang dijatuhkan dan rujuk yang 
dilakukan dinaikkan dari Rp. 5,- menjadi Rp. SO,- agar supaya 
hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh 
karena sering terjadi seorang isteri yang telah dirujuk kembali, akan 
tetapi oleh karena tidak diberitahukannya oleh Pegawai Pencatat 
Nikah, sebab Pegawai Pencatat Nikah tidak diberitahukannya oleh 
suami yang merujuk, menjadi tidak mengetahui hal perujukan akan 
kawin lagi dengan orang lain kemudian datang suarninya yang lama, 
sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan; atau telah kawin 
dengan orang lain kemudian datang suami yang lama, sehingga 
perkawinan yang baru itu dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi 
jika perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah 
mempunyai anak. 

Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi. 

Diketahui: 
MENTER! KEHAKIMAN 

nd. 

DJODY GONDOKUSUMO 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 694 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 1974 
TENTANG 

PERKAWINAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita
cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu 
adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang 
berlaku bagi semua warga negara. 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1). Pasal 27 ayat 
(14 dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945). 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Nomor IV/MPR/1973 

Dengan perserujuan Dewan Perwak.ilan Rakyat Republik 
Indionesia. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKA
WINAN 
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BAB I 
DASAR PERKAWINAN 

Pasal 1 

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 2 

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya 
boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami. 

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak
pihak yang bersangkutan. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang 
ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan 
di daerah tempat tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya membe
rikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari 
seorang apabila : 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 
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b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan. 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 

( 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang 
ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak 
mereka; 

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini 
tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya 
tidak mungkin diminta perserujuannya dan tidak dapat menjadi 
pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari 
isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian 
dari Hakim Pengadilan. 

BAB II 
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 

Pasal 6 

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 
izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 
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diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang 
rua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk rnenyatakan kehendaknya maka 
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga 
yang mempuynyai hubungan darah dalam garis keturunan 
lurus ke atas selarna mereka masih hidup dan dalam keadaan 
dapat menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalah hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini arau salah seorang 
atau lebih di antara mereka tidak rnenyatakan pendapatnya, 
maka Pengadilan dalam daerah hukurn ternpar tinggal orang 
yang akan melangsungkan perkawinan atas perrnintaan or
ang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang tersebut dalarn ayat (2), (3) dan (4) 
pasal ini. 

(6) Ketenruan terse but ayat ( 1) sarnpai dengan ayat (5) pas al ini 
berlaku sepanjang hukum masing-rnasing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak rnenentukan 
lain. 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 
urnur 19 (sembilan belas) rahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enarn belas) tahun. 

(2) Dalam hal penyimpanan terhadap ayat ( 1) pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang 
dirunjuk oleh kedua orang rua pihak pria maupun pihak. wanita. 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau 
kedua orang tua tersebut dalarn pasal 6 ayat (3) dan (4) 
Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi 
tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak n1engurangi yang 
dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 
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Pasal 8 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah 
ataupun ke atas. 

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya. 

c. Berhubungan semenda, yaitu merrua, anak tiri menantu dan 
ibu/bapak tiri; 

d. Berhubungan susuan, yairu orang rua susuan, anak susuan, 
saudara susuan dan bibi/paman susuan; 

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih 
dari seorang; 

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 
lain yang berlaku, dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang 
lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut Pasal 3 
ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 10 

Apabila suami dan isteri telah cerai kawin lagi satu dengan 
yang lain dan bercerai lagi unruk kedua kalinya, maka di antara 
mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang 
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 11 

{ 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka 
waktu tunggu; 
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(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu terse but ayat ( 1) akan 
diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjur. 

Pasal 12 

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalarn peraruran 
perundang-undangan tersendiri. 

BAB III 
PENCEGAHAN PERKAWINAN 

Pasal 13 

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

Pasal 14 

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam 
garis ketunman lurus ke atas dan ke bawah> saudara> wali nikah, 
wali, pengampu dari salah seorang calon rnernpelai dan pihak
pihak yang berkepentingan. 

(2) Mereka yang terse but pada ayat ( 1) pas al ini berhak juga 
mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang 
dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga 
dengan perkawinan tersebut nyata-nyata rnengakibatkan 
kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya, yang rnempunyai 
hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) 
pasal ini. 

Pasal 15 

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan 
salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar rnasih adanya 
perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang barn, dengan tidruc 
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang 
1ru. 
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Pasal 16 

( 1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya 
perkawina apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), 
pasal 8, pasal 9, pas al 10 dan pas al 12 U ndang-undang ini 
tidak dipenuhi. 

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada 
ayat ( 1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 17 

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam 
daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan 
dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat 
perkawinan. 

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai 
permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat 
( 1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. 

Pasal 18 

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan 
pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan 
pada Pengadilan oleh yang mencegah. 

Pasal 19 

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan 
belum dicabut. 

Pasal 20 

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan 
melangsungkan atau membatu melangsungkan perkawinan bila ia 
mengetahui adanya pelanggaran dari ketenruan dalam pasal 7 ayat 
(1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini 
meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. 

138 



Pasal 21 

(1) Jika Pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa 
terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang
undang ini, maka ia menolak melangsungkan perkawinan. 

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak 
yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat 
perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari 
penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan peno
lakannya. 

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan 
permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah dimana 
pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan 
berkedudukan untuk memberikan kepurusan, dengan menye
rahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. 

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat 
dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan 
penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya 
perkawinan dilangsungkan. 

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan 
yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak 
yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang 
maksud mereka. 

BAB IV 
BATALNYA PERKAWINAN 

Pasal 22 

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk rnelangsungkan perkawinan. 
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Pasal 23 

Yang dapat mengajukan pembatalan yaitu : 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami 
atau isteri; 

b. Suami atau isteri; 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 
diputuskan; 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang
undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan 
hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi 
hanya setelah perkawinan itu putus. 

Pasal 24 

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan 
salah satu dan kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 
perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 
dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 
Undang-undang ini. 

Pasal 25 

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada 
Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilang
sungkan atau di tern pat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. 

Pasal 26 

( 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat 
perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah 
a tau dilangsungkan tan pa dihadiri oleh 2 ( dua) orang saksi 
dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam 
garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan 
suami atau isteri. 

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan 
alasan dalam ayat ( 1) pasal ini gugur apabila mereka telah 
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hidup bersarna sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan 
akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan 
yang tidak berwenang dan perkawinan hams diperbarui sup a ya 
sah. 

Pasal 27 

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 
bawah ancaman yang melanggar hukum. 

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada wakru berlangsungnya 
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suain.i atau isteri. 

(3) Apabila ancaman telah berhenti> atau yang bersalah sangka 
itu menyadari keadaannya> dan dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri> dan 
tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan> maka haknya gugur. 

Pasal 28 

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan 
pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 
berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

(2) Kepurusan tidak berlaku surut terhadap; 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, 

kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan 
perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang 
lebih dahulu; 

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b 
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik 
sebelum keputusan tentang pembatalan rnernpunyai 
kekuatan hukum tetap. 
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BABV 
PERJANJIAN PERKA\VINAN 

Pasal 29 

( 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian 
tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, 
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 
sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar 
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilang
sungkan. 

( 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian terse but tidak dapat 
dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan 
untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

BAB VI 
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI 

Pasal 30 

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk 
menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 
masyarakat. 

Pasal 31 

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 
pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 
hukum. 
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(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

Pasal 32 

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2) Rumah tern pat kediaman yang dimaksud dalam ayat ( 1) Pasal 
ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. 

Pasal 33 

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormar 
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu 
kepada yang lain. 

Pasal 34 

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. 

BAB VII 
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN 

Pasal 35 

(1) Harta benda yang diperoleh selarna perkawinan menjadi harta 
bersama. 

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta 
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau. 
warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
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Pasal 36 

(1) Mengenai harta benda bersama, suami atau isteri dapat 
bertindak; atas persetujuan kedua belah pihak. 

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 
hukum mengenai harta bendanya. 

Pasal 37 

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama 
diatur menurut hukumnya masing-masing. 

BAB VIII 
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 

Pasal 38 

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian 
dan c. atas keputusan Pengadilan. 

Pasal 39 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan 
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai 
suami-isteri. 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tersendiri. 

Pasal 40 

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1), pasal 
ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 
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Pasal 41 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah : 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban rnernelihara dan 
mendidik anak-anaknya, sernata-mata berdasarkan kepen
tingan anak; bilamana ada perselisihan rnengenai penguasaan 
anak-anak, Pengadilan mernberi keputusannya; 

b. Bapak yang bertanggungjawab atas sernua biaya perneliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilarnana Bapak. 
dalam kenyataan tidak dapat rnemenuhi kewajiban tersebut> 
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut rnernikul biaya 
terse but. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suarni untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau rnenentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas isteri. 

BAB IX 
KEDUDUKAN ANAK 

Pasal 42 

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah. 

Pasal 43 

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan 
diarur dalam peraturan pemerintah. 

Pasal 44 

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan 
oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya 
telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan terse but. 
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(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak 
atas permintaan pihak yang berkepentingan. 

BABX 
HAK DAN KE\VAJIBAN ANTARA 

ORANG TUA DAN ANAK 

Pasal 45 

( 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini 
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, 
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara 
kedua orang tua putus. 

Pasal 46 

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak 
mereka yang baik. 

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke 
atas, bila mereka itu memerlukan banruannya. 

Pasal 47 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari 
kekuasaannya. 

(2) Orang rua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 
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Pasal 48 

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 
menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak ini 
menghendakinya. 

Pasal 49 

 (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaan
nya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang 
tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak 
dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah 
dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan.. 
Pengadilan dalam hal-hal. 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk. memberi biaya pemeliharaan kepada anak. 
terse but. 

BAB XI 
PERWALIAN 

Pasal 50 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak. 
berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah 
kekuasaan wali. 

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan 
maupun harta bendanya. 
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Pasal 51 

( 1) Wali dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasa
an orang tua sebelum ia n1eninggal, dengan surat wasiat atau 
dengan lisan di hadapan 2 ( dua) orang saksi. 

(2) Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 
orang lain yang sud ah dewasa berpikiran sehat, adil dan jujur 
dan berkelakuan baik. 

(3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan 
harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama 
dan kepercayaan anak itu. 

( 4) Wali wajib membuat daftar harta bend a anaknya yang berada 
di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan 
mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau 
anak-anak itu. 

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada 
di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan atau kelalaiannya. 

Pasal 52 

Terhadap wali berlaku juga pasa 48 Undang-undang ini. 

Pasal 53 

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang 
tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini. 

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut sebagairnana 
dimaksud pad a ayat ( 1) pas al ini, oleh pengadilan ditunjuk 
orang lain sebgai wali. 

Pasal 54 

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda 
anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga 
anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan 
dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. 
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BAB XII 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Bagian Pertaina 
Pembuktian Asal Usul Anak 

Pasal 55 

(1) Asal-usul seorang anak hanya dibuktikan dengan akte kelahiran. 
yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang_ 

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat ( 1) pasal ini tidak ada> 
maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal 
usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti 
berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. 

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, 
maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah 
hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte 
kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Perkawinan di luar Indonesia 

Pasal 56 

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua 
orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara In
donesia dengan warga negara Asing adalah sah bilarnana 
dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana 
perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indo
nesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang 
mi. 

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kernbali di 
wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus 
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didaftarkan di kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal 
mereka. 

Bagian Ketiga 
Perkawinan Campuran 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam 
Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di 
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indo
nesia. 

Pasal 58 

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang 
melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewargane
garaan dari suami/isterinya dan dapat kehilangan kewargane
garaannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam 
Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang 
berlaku. 

Pasal 59 

( 1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan 
atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, 
baik mengenai hukum publik rnaupun mengenai hukum 
perdata. 

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia 
dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini. 

Pasal 60 

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum 
terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh 
huktun yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. 
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(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut ayat ( 1) 
telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk 
melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka 
yang menurnt hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing 
berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan 
bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan 
surat keterangan itu, maka atas permintaan yang 
berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan 
tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi 
tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan 
itu beralasan atau tidak. 

(4) Jik.a Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, 
maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang 
terse but ayat (2). 

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak 
mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak 
dilangsungkan dalam masa 6 ( enam) bulan sesudah keterangan 
itu diberikan. 

Pasal 61 

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawa1 pencatat yang 
berwenang. 

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa 
memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang 
berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti 
keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang
undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama
lamanya 1 (satu) bulan. 

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan 
sedang ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan 
pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukurnan 3 
(tiga) bulan dan dihukum jab a tan. 
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Pasal 62 

Dalam perkawinan campuran kedudukan anal< diatur sesuai 
dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang. 

Bagian Keempat 
Pengadilan 

Pasal 63 

(1) Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang 
ini ialah : 

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. 
b. Pengadilan Umum bagi lainnya. 

(2) Setiap keputusan pengadilan Agama dikukuhkan oleh 
Pengadilan Umum. 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 64 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini 
berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah 
sah. 

Pasal 65 

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik 
berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat 
(2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan 
berikut: 
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a. Suami wajib rnemberi jaminan hidup yang sama kepada 
semua isteri dan anaknya; 

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak. 
dan atas harta bersama yang telah ada sebelum perk.awinan 
dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; 

c. Semua isteri rnernpunyai hak yang sama atas harta 
bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. 

(2) Jika pengadilan yang rnernberi izin untuk beristeri lebih seorang 
menurut Undang-undang ini tidak menentu.kan lain, maka 
berlakulah ketenruan-ketentuan ayat ( 1) pasal ini. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka 
dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata (Burgerlijk 
Weetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk 
Ordonantie Christen Indonesiets S. 1933 No. 74). Peraturan 
Perkawinan Campuran (Regeling of de Gemengde Huwelijken S. 
1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur 
tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 67 

(l) Undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal 
diundangkannya, yang pelaksanaannya secara ef ektif lebih 
lanjut akan diarur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan 
pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

153 



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 2 Januari 1974 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SOEHARTO 
JENDERAL TNI 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 2 Januari 1974 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SUDHARMONO, SH. 
MAYORJENDERAL TNI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1974 

NOMORl 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG 
PERKAWINAN 

PENJELASAN 

1. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak 
adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus 
menampung prinsip-prinsip dan mernberikan landasan 
hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan 
telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat k.ita. 

2. Dewasa ini berlaku berbagai hukurn perkawinan bagi berbagai 
golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut : 

a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragarna Islam 
berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalarn Hukum 
Ad at; 

b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum 
Adat; 

c. Bagi orang-orang Indonesia Asli beragarna Kristen berlaku. 
Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 
Nomor 74); 

d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indone
sia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab 
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Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit 
perubahan; 

e. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia 
keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka 
berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang
undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak 
harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan 
di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan 
yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang 
Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur 
dan ketentuan-ketenruan Hukum Agamanya dan Keperca
yaannya iru dari yang bersangkutan. 

4. Dalam Undang-undang ini ditenrukan prinsip-prinsip atau 
asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perkawinan yang telah diselesaikan 
dengan perkembangan dan tunrutan zaman. 

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang
undang ini adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling 
membanru dan melengkapi, agar masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadianny dan mencapai 
kesejahteraan spriritual dam materil. 

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu 
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 
dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya 
dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang 
juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
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c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya 
apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena 
hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizin
kannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. 
N amun demikian hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila 
terpenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan 
oleh Pengadilan. 

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami 
isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 
diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 
pada percceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 
sehat. 
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon 
suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, 
perkawinan mempunyai hubungan dengan rnasalah 
kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih 
rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan 
laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, rnaka 
Undang-undang ini menentukan batas urnur untuk kawin 
baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) 
tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang
undang ini menganut prinsip untuk mempersulit 
tetjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, 
harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di 
depan Sidang Pengadilan. 

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak 
dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah 
tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga 
dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat 
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. 
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5. Unruk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut 
segala sesuaru yang berhubungan dengan perkawinan yang 
terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan 
menurut hukum yang telah ada adalah sah. 

Demikian pula apabila mengenai sesuatu. hal Undang-undang 
ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang 
ada. 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila 
yang pertama ialah Ketu.hanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 
mempunyai hubungan yang erat sama sekali dengan agama/ 
kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur 
lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan 
yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan 
dengan ketu.runan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, 
pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang 
tua. 

Pasal 2 

Dengan perumusan pada Pasal 1 ayat (1) ini, tidak ada 
perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

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 tidak ditentukan lain dalam 
Undang-undang ini. 
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Pasal 3 

(1) Undang-undang ini menganut asas monogami. 

(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah 
syarat yang tersebut pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus 
mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum 
perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

(I) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan 
isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan 
sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus 
disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan 
perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat
syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang 
sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini. 

(2) ~ukup jelas. 

(3) Cukup jelas. 

(4) Cukup jelas. 

(5) Cukup jelas. 

(6) Cukup jelas. 

Pasal 7 

(1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu 
ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. 
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(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketenruan yang 
mengarur ten tang pemberian disepensasi terhadap perkawinan 
yang dimaksud pada ayat ( 1) seperti diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan 
Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74), dinyatakan tidak 
berlaku 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami 
dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu 
tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus 
benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. 

Ketentuan ini dimaksud untuk mencegah tindakan kawin 
cerai berulang kali. Sehingga suami maupun isteri benar-benar 
sating menghargai saru sama lain. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ketentuan pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang
undang Nomor 32 Tahun 1954. 
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Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 
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Pasal 22 

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau 
bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya 
masing-masing tidak menentukan lain. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak 
termasuk tak'lik-talak. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
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Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di 
atur menurut hukumnya masing-masing. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Yang dimaksud dengan "hukumnyan masing-masing ialah 
hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

(1) Cukup jelas. 

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untulc perceraian 
adalah: 
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa 
alasan sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
I yang membahayakan terhadap pihak yang lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami isteri; 

f. Antara suami dan isteri terns menerus tetjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun 
lagi dalam rumah tangga. 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan 
sump ah. 
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Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak 
termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 
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Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 
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Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 
_REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3019 

Disalin kembali sesuai 
dari salinan 

Ka. Sub. Bag. TIKRON DEPAG 

M.S. SJAHRIAN 
Nip. 270347 
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PRES IDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATIJRAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 1975 

TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG PERKAWINAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: bahwa kelancaran pelaksanaan Undang-undang 
N omor 1 Tahun 197 4 ten tang Perkawinan (Lem
baran Negara Tahun 1974 N omor 1, Tambahan 
LembaranNegaraNomor 3019). Dipandangperlu 
untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang 
mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari 
Undang-undang tersebut. 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) U ndang-undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara No. 
3019). 

MEMIITUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKA
WINAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraruran Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 
197 4 ten tang Perkawinan; 

b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi rnereka yang 
beragama Islam dan Pengadilan N egeri bagi yang lainnya; 

c. Pengadilan N egeri adalah pengadilan dalarn lingkungan 
Peradilan Umum; 

d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan 
perceraian. 

BAB II 
PENCATATAN PERKAWINAN 

Pasal 2 

1) Pencatat 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 Pencatar 
perkawinan pada kantor catatan sipil sebagairnana dima.ksud 
dalam berbagai perundang-undangan rnengenai pencatatan 
perkawinan. 

3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 
berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan 
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berbagai peraturan yang berlaku tata cara pencatatan 
perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 
sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 3 

( 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan membe
ritahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat 
perkawinan akan dilangsungkan. 

(2) Pen1beritahuan terse but dalam ayat ( 1) dilakukan sekurang
J....rurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilang
sungkan. 

(3) Pengecualian terhadap jangka wakru tersebut dalam ayat (2) 
disebabkan sesuaru alasan yang penting, diberikan oleh Camat 
atas nama Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 4 

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon 
mempelai atau orang rua atau wak.ilnya. 

Pasal 5 

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, 
pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah 
seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri 
atau suami terdahulu. 

Pasal 6 

(1) Pegawai p·.!ncatat yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat 
perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 
perkawinan menurut Undang-undang. 

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat 
( 1) Pegawai pen ca tat meneliti pula : 

a. Kutipan akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai. 
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, 
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dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan 
umur dan asal-usul calon rnempelai yang diberikan oleh 
Kepala Desan atau yang setingkat dengan itu; 

b. Keterangan mengenai narna, agarna/kepercayaan peker
jaan dan tempat tinggal orang rua calon mernpelai; 

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 
6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah 
seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun; 

d. Izin Pengadilan sebagai dirnaksud Pasal 4 Undang
undang; dalam hal calon rnempelai adalah seorang suami 
yang masih mempunyai isteri; 

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 
ayat (2) Undang-undang; 

f. Surat kematian atau suami yang terdahulu atau dalam hal 
perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan 
untuk kedua kalinya atau lebih; 

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 
HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon 
mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata; 

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan 
oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon 
mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena 
sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada 
orang lain. 

Pasal 7 

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai 
pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk 
itu. 

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan 
perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau 
belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan 
kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada 
wakilnya. 
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Pasal 8 

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat 
pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai 
Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan 
kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan 
surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor 
Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan 
dan mudah dibaca oleh umum. 

Pasal 9 

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan dan 
memuat: 

a. N ama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, temp at kediaman 
dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, 
apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan 
nama isteri dan atau suami mereka terdahulu. 

b. Hari, tanggal, jam dan tern pat perkawinan akan dilangsungkan. 

BAB III 
TATA CARA PERKAWINAN 

Pasal 10 

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 
pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 
lill. 

(2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing
masing agamanya dan kepercayaannya. 

(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing
masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan 
dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 
dua orang saksi. 
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Pasal 11 

(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 
ketenruan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini. Kedua 
mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah 
disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketenruan yang 
berlaku. 

(2) Akra perkawinan yang ditandatangani oleh mempelai itu 
selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai 
Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam,, 
ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. 

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan 
telah tercatat secara resmi. 

BAB IV 
AKTA PERKAWINAN 

Pasal 12 

Akta perkawinan memuat : 

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan 
dan tempat kediaman suami-isteri; 

Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan 
juga nama isteri atau suami terdahulu; 

b. nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman 
orang tua mereka; 

c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan 
(5). 

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang
undang; 

e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasa 4 Undang
undang; 
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f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang
undang; 

g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANK.AM/ 
PANG AB bagi anggota Angkatan Bersenjata; 

h. Perjanjian perkawinan apabila ada; 

I. Nama, umur, agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat 
kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang 
kuasa; 

Pasal 13 

(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama 
disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada 
panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan 
Perkawinan itu berada. 

(2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta 
perkawinan. 

BAB V 
TATA CARA PERCERAIAN 

Pasal 14 

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan 
menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, 
mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang 
berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya 
disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan 
agar diadakan sidang untuk keperluan itu. 

Pasal 15 

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang 
dimaksud dalam Pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya 
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uncuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan maksud perceraian itu. 

Pasal 16 

Pengadilan hanya memutuskan untuk rnengadakan sidang 
pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dirnaksud dalam 
pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang 
dimaksud dalam pasal 1 9 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan. 
berpendapat bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak 
mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalarn rumah 
cangga. 

Pasal 17 

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk rnenyak
sikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan 
membuat surat keterangan tentang tetjadinya percceraian tersebut_ 
Surat keterangan itu dikirirnkan kepada pegawai pencatat di tempat: 
pcrceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. 

Pasal 18 

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian in.i. 
dinyatakan di depan sidang pengadilan. 

Pasal 19 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pernabok, pemadat> 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disernbuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah 
atau karena hal lain di luar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain; 
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d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami/isteri. 

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

Pasal 20 

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau 
kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman tergugat. 

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak 
diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, 
gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat 
kediaman penggugat. 

(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 
perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman 
penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan 
tersebut kepada tergugat melalui Perkawinan Republik Indo
nesia setempat. 

Pasal 21 

(1) Gugatan perceraian karena alasan terse but dalam pasal 19 
huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman 
penggugat. 

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 
2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. 

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat melakukan atau 
melanjutkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman 
bersama. 

Pasal 22 

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 
diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat. 
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(2) Gugaran tersebut dalarn ayat (1) dapat diterirna apabila telah 
cul<Up jelas bagi pengadilan rnengenai sebab-sebab perselisihan. 
dan pergengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga 
serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. 

Pasal 23 

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suarni
isteri mendapat hukuman penjara 5 (lirna) tahun atau hukuman. 
yang lebih berat sebagai dimaksud dalarn Pasal 1 9 huruf c rnaka 
umuk mendapatkan purusan perceraian sebagai bukti, penggugat: 
menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang mernutuskan. 
perk.ara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan ini 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Pasal 24 

(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 
penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya 
yang mungkin ditimbulkan Pengadilan dapat mengizinkan 
suami-isteri tersebut untuk tidak dalam saru rumah. 

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan 
penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : 

a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menJarn1n 

pemeliharaan dan pendidikan anak; 
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 

terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama 
suami-isteri atau barang-barang yang rnenjadi hak suami 
atau barang-barang yang menjadi hak isteri. 

Pasal 25 

Gugatan perceraian gugur apabila suarni atau isteri 
meninggal sebelum adanya purusan Pengadilan mengenai gugatan 
perceraian itu. 
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Pasal 26 

( 1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa 
gugatan percceraian baik penggugat maupun tergugat atau 
kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang 
terse but. 

(2) Bagi pengadilan negeri panggilan dilakukan oleh juru sita, 
Bagian Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas 
yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agan1a. 

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. 
Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan 
disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan 
itu. 

(4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan 
disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat 
maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 
(tiga) hari sebelum sidang dibuka. 

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat 
gugatan. 

Pasal 27 

( 1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam 
pas al 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara 
menempelkan gugatan pada papan pengumuman di 
Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa 
surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh 
Pengadilan. 

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau 
mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali 
dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman 
pertama dan kedua. 

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud 
ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 
3 (tiga) bulan. 
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(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam 
ayat 2 dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan. 
diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu.. 
tanpa hak atau tidak beralasan. 

Pasal 28 

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagairnana 
dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalu.i 
perwakilan Republik Indonesia setempat. 

Pasal 29 

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima 
berkas/surat gugatan perceraian. 

(2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan. 
gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu. 
pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh 
penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. 

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalarri. 
pasal 20 ayat (3), sidang perneriksaan gugatan perceraian 
ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhirung sejak. 
dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan 
pengadilan. 

Pasal 30 

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan 
isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. 

Pasal 31 

(1) Hakim yang memeriksa gugatan perecra1an berusaha 
mendamaikan kedua belah pihak. 

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendarnaikan dapat: 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 
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Pasal 32 

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan 
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada 
sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada 
waktu dicapainya perdamaian. 

Pasal 33 

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian pemeriksaan 
gug_atan cerai dilakukan dalam sidang tertutup. 

Pasal 34 

( 1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang 
terbuka. 

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi berserta segala akibatnya 
terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan 
kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat kecuali bagi mereka 
yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan 
Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 

Pasal 35 

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang dirunjuk 
berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan 
Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat ( 1) yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuh
kan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat 
perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan 
perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk 
itu. 

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang 
berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana 
perkawinan dilangsungkan maka satu hal salinan putusan 
dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula 
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kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir 
dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang 
dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada. 
Pegawai Pencatat di Jakarta. 

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat: 
(1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangk.Litan. 
apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas 
suami atau isteri atau keduanya. 

Pasal 36 

(1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (rujuh) hari 
setelah perceraian diputuskan menyampaikan purusan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap iru kepada 
Pengadilan N egeri untuk dikukuhkan. 

(2) Pengukuhan dimaksud ayat ( 1) dilakukan dengan. 
membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani 
oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhkan cap dinas pada. 
purusan tersebut. 

(3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (rujuh) hari 
setelah diterima putusan dari pengadilan Agama, menyam
paikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agarna. 

BAB VI 
PEMBATALAN PERKAWINAN 

Pasal 37 

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh 
Pengadilan. 

Pasal 38 

(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan 
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yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya 
perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami 
atau isteri. 

(2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan 
dilakukan sesuai dengan tataccara pengajuan gugatan 
perceraian. 

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan 
pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan 
sesuai dengan tatacara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan 
pasal 36 Peraturan Pemerintah ini. 

BAB VII 
WAKTU TUNGGU 

Pasal 39 

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam 
pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut: 

a. Apabila perk.awinan putus karena kematian, waktu tunggu 
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu 
tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan 
puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan 
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam 
keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai 
melahirkan. 

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan 
karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas 
suaminya belum pernah tetjadi hubungan kelamin. 

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu 
tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang 
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mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi 
perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu 
tunggu dihitung sejak kernatian suami. 

BAB VIII 
BERISTERI LEBIH DARI SEORANG 

Pasal 40 

Apabila seorang suami bermaksud unruk beristeri lebih dari 
seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada pengadilan. 

Pasal 41 

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai : 

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami 
kawin lagi, ialah : 

bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; 
bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan; 
bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

b. Ada atau tidaknya perserujuan dari isteri, baik persetujuan lisan. 
maupun tertulis, apabila perserujuan lisan, persetujuan ini 
harus diucapkan di depan sidang pengadilan; 

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami unruk menjamin 
keperluan hidup isreri-isteri dan anak-anak, dengan mem
perlihatkan : 

i) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 
ditandatangani oleh bendahara tempat beketja; atau 

ii) surat keterangan pajak penghasilan; atau 
iii) surat ke[erangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. 

d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pemyataan 
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atau janji dan suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 
untuk itu. 

Pasal 42 

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 
40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri 
yang bersangkutan. 

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya 
surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. 

Pasal 43 

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi 
pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan 
memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih 
dari seorang. 

Pasal 44 

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan 
perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang 
sebelum adanya izin Pengadilan seperti dimaksud dalam pasal 43 

BAB IX 
KETENTIJAN PIDANA 

Pasal 45 

(l) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang
undangan yang berlaku maka : 

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 
pas al l 0 ayat (3). 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum 
dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7 .500,
(tujuh ribu lima ratus rupiah). 
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b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur 
dalam pasal, 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan 
Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi
tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat ( 1) di atas 
merupakan pelanggaran. 

BABX 
PENUTUP 

Pasal 46 

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang 
berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan 
perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata, diatur lebih 
lanjuc oleh Menteri HANKAM/PANGAB. 

Pasal 47 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka 
kecentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengarur tentang perkawinan sejauh telah diarur di dalam perturan 
pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 48 

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu 
unruk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Kehak.iman Menteri Dalam N egeri dan 
Memeri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya 
masing-masing. 
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Pasal 49 

(1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 
Oktober 1975; 

(2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan 
pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 
Tahun 197 4 tentang perkawinan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin
tahka n pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 1 April 1975 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SOEHARTO 
JENDERAL TNI 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 1 April 1975 

MENTERl/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SUDHARMONO, SH 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1975 
NOMOR 12 

Disalin sesuai aslinya oleh 
SEKRETARIS KABINET RI 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATIJRAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 1975 

TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG PERKAWINAN 

UMUM: 

Untukmelaksanakan Undang-undangNomor 1Tahun1974 
tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 
1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan 
pelak.sanaan antara lain yang menyangkut masalah pencatatan 
perkawinan. Tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, 
tatacara mengajukan gugatan perceraian, tenggang wakru bagi 
wanita yang mengalami putus perkawinan pembatalan perkawinan 
dan ketenruan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang 
dan sebagainya. 

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan 
tentang masalah-masalah tersebut yang diharapkan akan dapat 
memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang
undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka 
telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang
undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975. 
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Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini 
diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk
petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/instansi yang 
bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen 
Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri sehingga segala 
sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan 
jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan 
Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan 
terse but. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

(1) dan (2) 

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka 
pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, 
yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor 
Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membanrunya. 

(2) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan 
tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari pasal 3 
sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini sedang 
ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tataara 
pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan> 
merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 3 

(1). Culrup jelas. 

(2) Culrup jelas. 

(3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera 
melangsungkan perkawinan mesk.ipun belum lamp au 10 
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(sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon 
mempelai akan segera pergi ke luar negeri unruk melaksanaka.n 
tugas negara, maka yang demikian iru dimungk.inkan dengan 
mengajukan permohonan dispensasi. 

Pasal 4 

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perka
winan harus dilakukan seara lisan oleh salah saru atau kedua calon 
mempelai, atau oleh orang tuanya atau wak.ilnya, tetapi apabila 
karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin 
dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. 
Selain itu maka yang dapat mewak.ili calon mempelai untuk 
memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali 
atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. 

Pasal 5 

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, 
maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, 
dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan. 
bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup 
mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tida.k 
adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapar 
dijadikan alasan untuk menolak berlangsungnya perkawinan. 

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebur 
merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan 
ditambahnya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi 
mereka yang beragama Islam. 

Pasal 6 

(1) Cukup jelas. 

(2) Huruf f : Surat kematian diberikan oleh Lurah/K.epala Desa 
yang meliputi wilayah tempat kediaman suami atau isteri 
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terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat 
memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya 
laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan 
keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di 
bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai 
Pencatat. 

Pasal 7 

( 1) Cukup jelas. 
(2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau 

kepada orang tua atau kepada wakilnya ", ad al ah bahwa 
pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu 
harus ditunjukkan dan disampaikan kepada salah satu daripada 
mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk 
melangsungkan perkawinan. 

Pasal 8 

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi 
kesempatan umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan
keberatan bagi dilangsungkannya suatu pekawinan apabila yang 
demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya 
dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pasal 9 

Pengumuman · dilakukan di kantor pencatatan perkawinan 
yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan 
dilangsungkan, dan di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan 
tempat kediaman masing-masing calon mempelai. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perk.awinan yang 
dicentukan di dalam pasal ini merupak.an ketentuan minimal 
sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain,. 
misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun, pendaftaran; 
jam, tanggal, bulan, dan tahun pernik.ahan dilakuk.an; nama dan. 
jabacan dari Pegawai Pencatat; tanda tangan para mempelai,. 
Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali 
nikah atau yang diwakilinya; bentuk dari mas k.awin atau izin Balai 
Harta Peninggalan bagi mereka yang memerluk.annya berdasarkan. 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Huruf f : Persetujuan yang dimaksud di sini, dinyataka.n 
secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tek.anan, ancarnan. 
acau paksaan. 

Huruf q : Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih 
lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan 
izin bagi anggota Angkatan Bersenjata. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pas al ini berikut pasal-pasal 15, ~ 6, 1 7, dan 18 mengatur 
centang cerai talak. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
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Pasal 16 

Sidang Pengadilan tersebut, telah meneliti dan berpendapat 
adanya alasan-alasan untuk pereraian dan setelah berusaha untuk 
mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian 
menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam 
sidang tersebut. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

(1) Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang 
isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agma Islam 
dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang 
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu selain agama Islam. 

(2) Cukup jelas. 

(3) Cukup jelas. 

Cukup jelas 

(1) Cukup jelas. 

Pasal 21 

Pasal 22 
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(2) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya 
dipertimbangkan oleh haklln apakah benar-benar berpengaruh 
dan prinsip-prinsip bagi keutuhan kehidupan suami-isteri. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

(1) Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak 
berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan. 
berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri iru. 
berserta anak-anaknya. 

(2) Bahwa proses perceraian yang sedang tetjadi antara suami 
isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami unruk melalaika..n. 
tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula 
tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Haru.s 
dijaga dan jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki 
bersama-sama oleh suami-isteri maupun harta kekayaan isteri 
atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, 
sebab yang demikian itu melainkan mungkin juga menga
kibatk.an kerugian bagi pihak ketiga. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

(1) Cukup jelas. 

(2) Cukup jelas. 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 25 

Pasal 26 

Pasal 27 
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Meskipun tergugat a tau kuasanya tidak hadir, tetapi yang 
demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi 
dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak 
didasarkan alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 
19 Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

( 1) Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang 
pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha 
mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena 
makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan 
makin baik bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan 
bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama 
bagi anak-anaknya. 

(2) Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan 
sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi 
mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan 
guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat 
harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya 
mempelajari secara baik isi gugatan. 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 30 

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang 
berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang 
atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada 
kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk akta perkawinan, 
surat keterangan lainnya yang diperlukan. 
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Pasal 31 

(1) Cukup jelas. 

(2) Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam 
pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian. 
tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya 
dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang 
perkara ituu belum diputus oleh hakim. 

Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapac 
meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap 
perlu. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mcncapai 
perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian 
diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang 
tertutup ini berlaku bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila 
berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapac 
dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehenda.k suami 
atau isteri. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

(1) Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan 
Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
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Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan 
Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih 
dilakukan pengukuhan. 

Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri 
tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putuusan 
Pengadilan Agama dimaksud. 

(2) Cukup jelas. 

(3) Ccukup jelas. 

Pasal 37 

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat 
membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun 
terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk 
menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh 
instansi lain di luar Pengadilan. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

( 1) Cukup jelas. 

(2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara 
wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi 
hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu 
tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah 
perceraian itu. 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 
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Pasal 41 

HURUF c sub iii : Apabila tidak rnungkin diperoleh surat: 
kcterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat: 
diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan 
dapar menerimanya. 

Pasal 42 

Culmp jelas. 

Pasal 43 

Culmp jelas. 

Pasal 44 

Culmp jelas. 

Pasal 45 

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi 
pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) 
dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pencatat: 
pcrkawinan yang melanggar ketetntuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat: 
(1), 11, 13, dan 44. 

Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 
sctinggi-tingginya Rp. 7.500,- (rujuh ribu lirna ratus rnpiah). 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka 
ketentuan-ketentuan peratuuran perundang-undangan yang 
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mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur 
di dalam peraturan perundang-undangan ten tang perkawinan yang 
ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila : 

a. 

b. 

,.. 

Peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan 
yang sama dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Perundangan yang telah ada belum lengkap 
pengaturannya; 

Pcraturan Perundangan yang telah ada bertcntangan dcngan 
Pcraturan Pcmcrintah. 

Pasal 48 

Cukup jclas. 

Pasal 49 

Cukup jclas. 

TAMBAHANLEMBARANNEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3050 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

PERATIJRAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 10 TAHUN 1983 

TENTANG 
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: a. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahuri. 
1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun.. 
197 5 telah diarur ketenruan ten tang perkawinan. 
yang berlaku bagi segenap warga negara da.ri 
penduduk Indonesia. 

b. Bahwa Pegawai N egeri Sipil wajib memberika.n. 
contoh yang baik kepada bawahannya dan. 
menjadi teladan sebagai warga negara yang bai.k. 
dalam masyarakat,, termasuk dalarn menyeleng
garakan kehidupn berkeluarga; 

c. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan 
disiplin Pegawai N egeri Sipil dalam melakukan 
perkawinan dan perceraian, dipandang perlu 
untuk menetapkan Peraturan Pemerintah 
mengenai izin perkawinan dan perceraian bag i 
Pegawai Negeri Sipil. 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang 

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda 
Pegawai (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906); 
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3. Undang-undang Nomor 1tahun1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3019); 

4. Undang-undang Nomor 8Tahun 1974, tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3042); 

5. Undang-undang Nomor 5Tahun 1979 tentang 
pemerintah Desa (Lembaran Negara tahun 
1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3153); 

6. Peraturan Pemerintah N omor 9 Tahuun 197 5 
ten tang Pelaksanaan (Lembaran Negara Tahun 
197 5 N om or 12, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3050); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 
ten tang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai N egeri Sipil 
(Lembaran Negara tahun 197 5 N omor 26, 
Tambahan Lembaga Negara Nomor 3058); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 
tentang Keanggotaan Pegawai N egeri Sipil 
Dalam Partai Politik dan Golongan Karya; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai N egeri sipil 
(Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 
IZIN PERK.AWINAN DAN PERCERAIAN 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. 
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Pasal 1 

Dalarn Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

a. Pegawai Negeri Sipil adalah: 

1. Pegawai N egeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; 

2. Yang dipersamakan dengan Pegawai N egeri Sipil yairu : 
(a) Pegawai Bulanan di samping pensiun; 
(b) Pegawai Bank Milik Negara; 
(c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara; 
(d) Pegawai Bank Milik Daerah; 
(e) Pegwai Badan Usaha Milik Daerah; 
(f) Kepala Desa> Perangkat Desa> dan petugas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa. 
b. Pejabat adalah : 

1. Menteri; 
2. Jak.sa Agung; 
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departernen; 
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi(ringgi 

Negara; 
S. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 
6. Pirnpinan Bank Milik Negara; 
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara; 
8. Pimpinan Bank Milik Daerah; 
9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah; 

Pasal 2 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan 
pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada 
Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selarnbat:
lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilang
sungkan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) berlaku juga 
bagi Pegawai N egeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang 
melangsungkan perkawinan lagi. 
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Pasal 3 

( 1) Pegawai N egeri Sipil yang akan melaksanakan perceraian wajib 
memperoleh izin lebuih dahulu dari Pejabat. 

(2) Permintaan unruk memperoleh izin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) diajukan secara tertulis. 

(3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan 
alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin 
perceraian itu. 

Pasal 4 

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang 
wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 

(2) Pegawai N egeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi 
isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Pegawai Negeri Sipil wanita akan menjadi isteri kedua/ketiga/ 
keempat dari bukan Pegawai N egeri Sipil, wajib memperoleh 
izin terlebih dahulu dari pejabat. 

(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (3) diajukan secara tertulus. 

(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang 
mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang 
atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. 

Pasal 5 

( 1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pas al 3 dan 
pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. 

(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai 
Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan 
perceraian, atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun 
untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan 
pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui 
saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 
(tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan 
izin dimaksud. 
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Pasal 6 

{l) Pejabat yang menerima permintaan 1z1n unruk melakukan 
percceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib 
memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang 
dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan 
dari atasan Pegawai N egeri Sipil yang bersangkutan. 

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan 
dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka 
Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami 
dan Pegawai N egeri Sipil yang mengajukan permintaan izin 
itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan 
keterangan yang meyakinkan. 

(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu 
merukunkan kembali suami isteri yang bersngkutan dengan 
cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. 

Pasal 7 

(1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila 
didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraruran 
perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Izin untuuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan. 
atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh pejabat. 

(3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila : 

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 

b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1); 
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan/atau; 
d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. 
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Pasal 8 

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil 
pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 
penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. 

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 
sepertiga untuk Pegawai N egeri Sipil pria yang bersangkutan, 
sepertiga unruk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau 
anak-anaknya. 

(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian 
gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria 
kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. 

(4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak 
berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4) tidak 
berlaku; apabila isteri meminta cerai karena dimadu. 

(6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya 
menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. 

Pasal 9 

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih 
dari seorang atau untuk menjadi ist~ri kedua/ketiga/keempat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan 
dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat 
permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai N egeri 
Sipil yang bersangkutan. 

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan 
dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka 
pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri 
Pegawai N egeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau 
dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan 
yang meyakinkan. 

(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai 
N egeri Sipil yang bersangkutan sendiri a tau bersama-sama 
dengan isterinya untuk diberi nasehat. 
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Pasal 10 

(1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan 
oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu 
syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini. 

(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) ialah : 

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuuhkan; atau 
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) ialah: 

a. ada perserujuan tertulis dari isteri; 
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai 

penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari 
seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan 
surat keterangan pajak penghasilan; dan 

c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai N egeri Sipil yang 
bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri
isteri dan anak-anaknya. 

(4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh 
Pejabat apabila : 

a. bertentangan dengan ajaran/peraruran agama yang dianut 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 

b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3); 

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; 
dan/atau 

e. ada kemungkinkan mengganggu pelaksanaan tugas 
kedinasan. 

Pasal 11 

(1) lzin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri 
kedua/ketiga/keempat, sebagairnana dimaksud dalam pasal 4 
ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila : 
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a. ada perserujuan tertulis dari isteri bakal suami; 
b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk 

membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang 
dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; 
dan 

c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan 
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 

(2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri 
kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 
4 ayat (3), tidak diberikan oleh pejabat apabila : 

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut 
oleh Pegawai N egeri Sipil Wanita yang bersangkutan atau 
bakal suaminya; 

b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1); bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan/atau; 

c. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas 
kedinasan. 

Pasal 12 

Pegawai N egeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau 
akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai : 

( 1) Pirnpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa 
Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 
Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik In
donesia di Luar N egeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden. 

(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk 
Walikota di Daerah Khusus lbukotaJakarta dan WalikotaAd
ministratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri 
Dalam N egeri; 

(3) Pirnpinan Bank Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu 
dari menteri yang secara teknis membawahi Bank Milik Negara 
atau Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan. 
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(4) Pimpinan Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha 
Milik Daerah> wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala 
Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 13 

Pasal 14 

Pejabat dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat lain 
dalarn lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau yang 
dipersamakan dengan itu> untuk memberikan atau menolak pemberian 
izin sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4> sepanjang 
mengenai pennintaan izin yang diajukan oleh Pegawai N egeri Sipil 
golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan iru. 

Pasal 15 

(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau 
pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah. 

(2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawa 
Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan 
hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1). 

Pasal 16 

Pegawai N egeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 
(1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri sebagai Pegawai N egeri Sipil. 

Pasal 17 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan 
wanita atau pria sebagai suami-isteri, dan setelah ditegur atasannya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 masih terus melakukannya> 
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dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 18 

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
1 tahun 197 4 ten tang Perkawinan (Lembaga Negara Tahun 197 4 
Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019). Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3050), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

Pasal 19 

Setiap Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan 
memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri 
Sipil dalam lingkungannya masing-masing. 

Pasal 20 

(1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan 
salinan sah Surat Pemberitahuan Perkawinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan Surat Pemberian Izin 
atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 13, kepada : 

a. Kepala Bad an Administrasi Kepegawaian Negara, 
sepanjang menyangkut Pegawai N egeri Sipil dimaksud 
dalam pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a); 

b. Pimpinan masing-masing bank Milik Negara dan Bad an 
Usaha Milik Negara, Bank Milik Daerah, dan Badan 
Usaha Milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai 
Negeri Sipil dimaksud dalam pasal 1 huruf a angka 2 huruf 
(b), (c), (d), dan (e); 

c. Bupati Kepala DaerahTingkat II, sepanjang menyangkut 
Pegawai N egeri Sipil dirnaksud dalam pas al 1 huruf a 
angka 2 huruf (f). 
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(2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud 
dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara, Pimpinan masing-masing Bank Milik Daerah> serta 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara 

a. catatan perkawinan dan perceraian; 
b. karru isteri/suami. 

Pasal 21 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 
Pemerintah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 22 

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepe
gawaian Negara. 

Pasal 23 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diuundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 21 April 1983 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

nd. 

SOEHARTO 
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Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 21 April 1983 

MENTERl/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SUDHARMONO, SH. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1983 
NOMOR 13 

Disalin sesuai aslinya oleh 
SEKRETARIAT NEGARA R.I. 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 10 TAHUUN 1983 

TENTANG 
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

UM UM: 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan rujuan mem
benruk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 

Undang-undang N omor 1 Tahun 197 4 tentang Perkawinan 
menganut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai 
seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suanli. 
Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan 
tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimung
kinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang 
dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketenruan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak
pihak. yang bersangkutan. 

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarka.n 
dan hanya dapat apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. 

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak 
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kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 
dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala 
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 
bersama oleh suami-isteri. 

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur negara, Abdi 
Negara, dan Abdi Masyarakat yang hams menjadi teladan yang 
baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat 
melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan 
Pegawai N egeri Sip ii harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga 
yang serasi, sehinga setiap Pegawai N egeri Sipil dalam melaksa
nakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah 
dalam keluarganya. 

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus 
diberikan oleh Pegawai N egeri Sipil kepada bawahan dan 
masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan 
ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan 
perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih 
dahulu dari Pejabat yang bersangkutan, Pegawai N egeri Sip ii pria 
yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai N egeri Sipil 
wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang 
yang bukan Pegawai N egeri Sipil diharuskan memperoleh izin 
terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai N egeri Sipil 
yang akan melakukan perceraian hams memperoleh izin terlebih 
dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai N egeri Sip ii wanita tidak 
diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai 
Negeri Sipil. 

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih 
dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai 
N egeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang 
berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. 
Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang 
bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai N egeri 
Sipil. 
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Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai N egeri 
Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 8Tahun 1974 tencang Pokok-pokok 
Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan disamping pensiun, 
Pegawai Bank Milik. Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, 
dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah di Desa. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Setiap atasan yang menerima permintaan 1z1n untuk 
melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau 
umuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan 
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pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Pertimbangan itu 
harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam 
mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai 
dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat 
pertimbangan atasan yang bersangkutan dapat meminta 
keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau pihak lain yang 
dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pasal 6 

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali 
suami/isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka 
secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi 
apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang 
bersangkutan berjauhan, maka pejabat dapat memerintahkan 
pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan 
kembali suami/isteri tersebut. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pasal 7 

Dal am Peraturan Pemerintah N om or 9 Tahun 1975 ten tang 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan dietapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya 
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perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau 
penyak.it dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/isteri. 

Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pereraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut 
tidaklah memberikan keteladanan yang baik meskipun kerenruan 
peraturan perundang-undangan memungkin.kannya. Oleh karena 
itu izin unruk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. 

Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat 
alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi 
Pegawai N egeri Sipil untuk meminta izin beristeri lebih dari 
seorang. (lihat Pasal 10 ayat (2)). 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Hurufa 

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban 
bagi isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan mempunyai 
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penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga tidak 
dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri yang baik secara 
biologis maupun lainnya yang menuruut keterangan dokter sukar 
disembuhkan lagi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkucan 
menderita penyak.it badan yang menyeluruh yang menurut 
keterangan dokter sukar disembuhkan. 

Hurufc 

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan 
adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter 
tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahuun tidak menghasilkan 
keturunan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3250 

217 




	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_001
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_002
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_003
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_004
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_005
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_006
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_007
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_008
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_009
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_010
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_011
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_012
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_013
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_014
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_015
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_016
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_017
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_018
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_019
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_020
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_021
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_022
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_023
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_024
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_025
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_026
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_027
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_028
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_029
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_030
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_031
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_032
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_033
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_034
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_035
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_036
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_037
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_038
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_039
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_040
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_041
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_042
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_043
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_044
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_045
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_046
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_047
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_048
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_049
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_050
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_051
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_052
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_053
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_054
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_055
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_056
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_057
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_058
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_059
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_060
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_061
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_062
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_063
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_064
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_065
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_066
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_067
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_068
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_069
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_070
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_071
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_072
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_073
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_074
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_075
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_076
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_077
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_078
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_079
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_080
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_081
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_082
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_083
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_084
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_085
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_086
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_087
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_088
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_089
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_090
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_091
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_092
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_093
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_094
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_095
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_096
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_097
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_098
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_099
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_100
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_101
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_102
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_103
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_104
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_105
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_106
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_107
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_108
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_109
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_110
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_111
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_112
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_113
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_114
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_115
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_116
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_117
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_118
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_119
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_120
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_121
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_122
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_123
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_124
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_125
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_126
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_127
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_128
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_129
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_130
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_131
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_132
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_133
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_134
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_135
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_136
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_137
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_138
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_139
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_140
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_141
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_142
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_143
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_144
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_145
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_146
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_147
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_148
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_149
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_150
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_151
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_152
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_153
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_154
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_155
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_156
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_157
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_158
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_159
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_160
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_161
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_162
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_163
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_164
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_165
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_166
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_167
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_168
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_169
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_170
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_171
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_172
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_173
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_174
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_175
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_176
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_177
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_178
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_179
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_180
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_181
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_182
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_183
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_184
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_185
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_186
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_187
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_188
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_189
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_190
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_191
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_192
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_193
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_194
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_195
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_196
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_197
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_198
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_199
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_200
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_201
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_202
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_203
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_204
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_205
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_206
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_207
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_208
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_209
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_210
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_211
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_212
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_213
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_214
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_215
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_216
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_217
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_218
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_219
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_220
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_221
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_222
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_223
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_224
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_225
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI_226

