Berbahagia Selamanya … Sebelum dan Sesudahnya

Informasi ini disediakan berdasarkan sub-pasal 42(5A) dari Undang-Undang
Perkawinan tahun 1961 serta peraturan 39A dari Peraturan Perkawinan tahun 1963

MEMPERKUAT PERNIKAHAN KALIAN
Sebelum pernikahan: Bimbingan Pernikahan
Hubungan yang kokoh membuat Anda siap menghadapi perubahan serta
tantangan kehidupan. Penting agar kalian mengembangkan ketrampilan
komunikasi yang baik serta hubungan sehat sejak dini yang dapat diandalkan
apabila kalian mengalami masa yang sulit.
Bimbingan pra-pernikahan menyiapkan pasangan yang akan menikah dengan
memberi mereka ketrampilan serta informasi untuk membangun pernikahan yang
bertahan seumur hidup. Kursus-kursus juga tersedia untuk menjajaki dimensi
serta kesulitan tambahan dalam sebuah pernikahan yang ditimbulkan oleh
kehadiran anak dari hubungan terdahulu.

BERBAHAGIA SELAMANYA
SEBELUM… dan SESUDAHNYA
INFORMASI BAGI
PASANGAN YANG BERENCANA MENIKAH

Selama pernikahan: Konseling Keluarga
Menjaga hubungan agar tetap pada jalurnya tidak mudah. Persoalan hubungan
dapat timbul pada tahap-tahap tertentu dalam kehidupan kita. Mengalami
goncangan belum tentu berarti hubungan kalian sedang bermasalah, namun itu
dapat merupakan isyarat bahwa hubungan kalian membutuhkan bantuan.
Konseling keluarga dapat membantu keluarga menerima begitu banyaknya
perubahan yang terjadi selama pernikahan, seperti masalah pribadi maupun antarpribadi yang menyangkut keluarga dan anak-anak. Konselor keluarga dapat
membantu Anda mengatasi masalah-masalah emosi dengan pasangan Anda, atau
mencapai persetujuan mengenai tanggung jawab mengasuh anak-anak.
Keretakan pernikahan: Penyelesaian Sengketa Keluarga
Penyelesian Sengketa Keluarga (FDR/Family Dispute Resolution) dapat
membantu pasangan yang ingin berpisah untuk mencapai persetujuan mengenai
harta kekayaan, uang, dan—yang terpenting—anak-anak yang ada. UndangUndang mewajibkan keluarga dalam proses perpisahan yang terlibat sengketa
soal tangggung jawab pengasuhan anak agar berupaya sebaik mungkin untuk
menyelesaikan masalah ini melalui FDR.
Sebuah Praktisi FDR yang terakreditasi dapat membantu Anda membicarakan
masalah-masalahnya, mempertimbangkan opsi, dan mencapai persetujuan. Yang
terpenting, FDR dapat membantu kalian mengembangkan rencana pengasuhan
yang mengatur pembagian tanggung jawab pengasuhan anak-anak.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan dan nasihat yang
tersedia bagi pasangan dan keluarga, harap kunjungi situs web
Family Relationships Online di www.familyrelationships.gov.au
atau telepon Family Relationship Advice Line di 1800 050 321.

PERNIKAHAN ITU PENTING
Selebran pernikahan Anda memberikan dokumen ini kepada Anda karena keputusan
menikah itu merupakan salah satu keputusan terbesar yang dapat diambil oleh
sepasang manusia. Pernikahan itu merupakan langkah bermakna yang akan
membawa sejumlah perubahan bagi Anda, pasangan Anda beserta keluarga kalian.
Dokumen ini memberitahukan Anda mengenai:
•

proses pernikahan di Australia,

•

beberapa akibat hukum yang penting dari proses pernikahan, serta

•

tempat di mana layanan dukungan hubungan, seperti bimbingan pernikahan,
konseling keluarga serta layanan penyeselesaian sengketa dapat diperoleh.

MENIKAH DI AUSTRALIA
Di Australia, pernikahan itu diatur oleh Undang-Undang Perkawinan tahun 1961, yang
menentukan proses pernikahan dan persyaratan hukum sebuah pernikahan yang sah
Sebuah formulir Notice of Intended Marriage
(Pemberitahuan Niat Menikah) harus diserahkan
kepada selebran kalian paling tidak satu bulan (dan
sampai 18 bulan) sebelum pernikahan.
Anda dan pasangan Anda harus menyerahkan kepada selebran
Anda bukti tempat dan tanggal lahir, identitas serta bukti
berakhirnya pernikahan Anda ataupun pasangan Anda yang
manapaun sebelumnya.
Anda berdua harus menandatangani ‘Declaration of no legal impediment
to marriage’ yaitu Surat Pernyataan Tidak Ada Halangan Menikah
Menurut Hukum’. Dengan menandatangani surat pernyataan ini kalian
menyatakan bahwa kalian percaya kalian sudah mencapai usia layak
menikah, dan tidak ada halangan menurut hukum bagi kalian untuk
menikah.
Pada hari pernikahan selebran kalian akan menyelenggarakan
pernikahan kalian. Kemudian selebran kalian akan meminta
Anda, pasangan Anda serta saksi-saksi kalian untuk
menandatangani surat menikah sampai tiga salinan.
Setelah pernikahan kalian, selebran pernikahan kalian akan
mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Catatan Sipil
Kelahiran, Kematian dan Pernikahan di negara atau teritori tempat
berlangsungnya pernikahan kalian.

PERNIKAHAN DI AUSTRALIA:
BEBERAPA HAL YANG PENTING DIKETAHUI
Tunjangan kesehatan dan kesejahteraan
Jika Anda menerima tunjangan kesehatan atau kesejahteraan maka Anda perlu
menghubungi dinas terkait untuk memberitahukannya bahwa Anda sudah menikah.
Dinas-dinas ini akan memberitahukan Anda jika tunjangan-tunjangan Anda akan
berubah. Anda dapat kehilangan tunjangan ataupun dikenakan sanksi jika Anda gagal
memberitahukan mereka dalam kurun waktu yang wajar bahwa Anda telah menikah.
Ganti nama Anda
Seseorang yang menikah boleh memilih menggunakan nama keluarga pasangannya.
Anda tidak diwajibkan menurut hukum untuk menggunakan nama keluarga
pasangan setelah menikah.
Jika Anda ingin menggunakan nama keluarga pasangan Anda, Anda harus
memperoleh sebuah surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Kelahiran, Kematian dan Pernikahan dari negara atau teritori tempat Anda
tinggal. Surat ini biasanya cukup memenuhi syarat agar dokumentasi identitas
pribadi Anda (mis. surat ijin mengemudi) dapat diubah menjadi nama keluarga
pasca pernikahan Anda.
Surat nikah yang terima pada hari pernikahan berupa surat upacara dan tidak
memenuhi persyaratan identitas di kebanyakan dinas pemerintah, seperti kantor
paspor misalnya.
Kewarganegaraan
Jika Anda menikah dengan seorang warga negara Australia, Anda tidak berhak secara
otomatis memperoleh kewarganegaraan Australia. Anda masih perlu mengajukan
permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan dan memenuhi persyaratan
kelayakan. Informasi lanjutan mengenai hal ini dapat diperoleh di situs web
Departement of Immigration and Border Protection di www.immi.gov.au.
Membuat Surat Wasiat
Pernikahan Anda akan menjadikan surat wasiat yang sebelumnya tidak berlaku
terkecuali surat wasiat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Anda sedang
merencanakan pernikahan ini pada waktu surat wasiat tersebut disebut.
Penting agar Anda membuat surat wasiat baru ketika keadaan pribadi Anda berubah.
Ini menjamin agar Anda mempunyai surat wasiat yang secara sah memastikan agar
niat-niat Anda mengenai pembagian aset Anda terlaksana dengan tepat kalau Anda
meninggal. Seorang pengacara dapat membantu Anda membuat atau mengubah surat
wasiat tersebut.
Perpajakan setelah menikah
Kalau Anda menikah maka jumlah pajak yang harus Anda bayar mungkin dapat
berubah. Sebaiknya Anda menghubungi Kantor Perpajakan Australia, seorang agen
pajak atau akuntan sebelum Anda menikah untuk membicarakan implikasi pajak
apapun yang ada.

