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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAHAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan 

hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama. 

Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan 

penetapan hakim dalam perkara perkawinan beda agama terhadap 

penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 93/Pdt.P/2010/PN.Ska dapat 

dijelaskan di dalam penetapan sebagai berikut: 

PENETAPAN 

Nomor : 93/Pdt.P/2010/PN.Ska 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  

KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah 

menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan: 

1) Nama   : 

Tempat/tanggal lahir : 

Jenis kelamin  : 

Warga Negara  : 

Agama   : 

Alamat   : 
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2) Bahwa saksi sebagai pengurus gereja. 

3) Bahwa pemohon I adalah anak yang nomor 2 (dua) dari 3 (tiga) 

bersaudara. 

4) Bahwa pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan beda keyakinan atau beda agama. 

5) Bahwa pemohon II adalah pilihan pemohon I sendiri. 

6) Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah  Pacaran selama 3 (tiga) 

tahun. 

7) Bahwa menurut saksi pemohon I dan pemohon II saling mencintai. 

8) Bahwa pemohon I bekerja di Ratu Fision, sedangkan pemohonan II 

bekerja di Agung Tex 

9) Bahwa nama orang tua pemohon I adalah Sutiman (ayah) dan 

Suwarni (ibu). 

10) Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon I maupun pemohon II 

mangajukan permohonan ijin kawin di Pengadilan Negeri 

Surakarta karena pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan bada kayakinan atau beda agama harus ada Penetapan 

dari Pengadilan . 

Saksi ke-6 : NGADIMAN 

1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II. 

2) Bahwa saksi sebagai sebagai Kepala Urusan Desa Macanan 

dimana pemohon II bertempat tinggal. 
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Selanjutnya disebut sebagai ………………………..PEMOHON 1 

2) Nama   : 

Tempat/tanggal lahir : 

Jenis kelamin  : 

Warga Negara  : 

Agama   : 

Alamat   : 

Selanjutnya disebut sebagai………………………..PEMOHON 2 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya 

tertanggal 21 Juni 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Surakarta tanggal 22 Juni 2010, dibawah Nomor: 

93/Pdt.P/2010/PN.Ska, yang pada pokoknya: 

1) Bahwa para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk 

melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan 

dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surakarta. 

2) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 para pemohon telah 

memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan 

tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu pemohon 1 beragama 

Kristen sedangkan pemohon 2 beragama Islam maka oleh Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
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permohonan para pemohon tersebut ditolak dengan alasan 

sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 21 UU No.1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat 

dicatat setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. 

3) Bahwa para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya 

untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya 

masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada 

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada pasal 21 ayat (3) 

dan (4) UU Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 

huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan beserta penjelasannya (vide Surat Keterangan 

Rekes dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 

tanggal 21 Juli 2010 Nomor 474.2/646/2010) 

4) Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia 

pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan penghalang 

melakukan perkawinan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, 

maka perkenankanlah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri 

Surakarta berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan ini 

dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan. 

Alat bukti surat berupa: 

1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Dwi Handayani, 

nomor : 3372035906760001 tanggal 11 September 2008 dari 

Camat Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarata. (P1-1); 
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2) Foto copy Akta Kelahiran atas nama : Dwi Handayani, nomor : 

induk 31885/34965/DSP III/1989 tanggal 01 November 1989 dari 

Catatan Sipil Kota Surakarta. ( Bukti P1-2); 

3) Foto copy Surat Permandian Suci dan bersidi tanggal 25 Desember 

1998 dari Pdt, W. Herdjanto, STh atas nama Majelis Jemaat 

Kristen Joyodiningratan.( Bukti PI-3); 

4) Foto copy Kartu Keluarga atas nama : Sutiman tertanggal 15 

November 2007 dari Camat Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta (Bukti PI-4) 

5) Foto copy Surat Pernyataan Belum Kawin tertanggal 10 Juni 2010 

dari Dwi Handayani sebagai pemohon 1 (Bukti PI-5); 

6) Foto copy Surat Keterangan nomor : 474.2/192 tanggal 11 Juni 

2010 dari Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta (Bukti PI-6); 

7) Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan  Orang Tua tertanggal 10 

Juni 2010(Bukti PI-7); 

8) Foto copy Surat Keterangan Imunisasi TT bagi Calon Pengantin 

(CAPENG) tanggal 15 Juni 2010 dari Dokter Dinas Kesehatan  

Kota Surakarta. (Bukti PI-8); 

9) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Martono, nomor : 

33.1314.210581.0001 tanggal 01 juni 2010 dari Camat Kecamatan 

Kebakkramat Kab. Karanganyar (Bukti P2-1); 
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10) Foto copy Akta Kelahiran atas nama :Martono, nomor : 

2950/DIS/2000 tanggal 23 Mei 2000 dari Kepala Kantor Catatan 

Sipil Kab. Karanganyar (Bukti P2-2) 

11) Foto copy Akta Kelahiran atas nama : Kemis tertanggal 26 Juni 

2009 dari Camat Kecamatan Kebakkramat Kab. Karanganyar 

(Bukti P2-3); 

12) Foto copy Surat Keterangan asal usul nomor :474.2/21/VI-2010 

tanggal 15 Juni 2010 dari Kepala Desa Macanan Kecamatan 

Kebakkramat Kab. Karanganyar (Bukti P2-4); 

13) Foto copy Surat Persetujuan mempelai tertanggal 15 Juni 2010 dari 

calon suami dan isteri (Bukti P2-5); 

14) Foto copy Surat Keterangan untuk nikah nomor : 474.2/21/VI-

2010 tanggal 15 Juni 2010 dari Kepala Desa Macanan Kecamatan 

Kebakkramat Kab. Karanganyar (Bukti P2-6); 

15) Foto copy Surat Keterangan tentang Orang Tua nomor : 

474.2/21/VI-2010 tanggal 15 Juni 2010 dari Kepala Desa Macanan 

Kecamatan Kebakkramat Kab. Karanganyar (Bukti P2-7); 

16) Foto copy Pengantar Kehendak Nikah nomor : KK. 

11.13.4/Pw.10/282/2010 tanggal 15 Juni 2010 Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kebakkramat Kab. Karanganyar (Bukti P2-8); 

17) Foto copy Surat Keterangan untuk Rekes nomor : 474.2/646/2010 

tanggal 21 Juni 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Bukti P2-9); 
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Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1.1s/d P-1, 8 

dan P-2.1 s/d P-2.9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai 

secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam 

permohonan ini; 

Alat bukti saksi-saksi 

Saksi ke-1: SUTIMAN. 

1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II ; 

2) Bahwa saksi sebagai orang tua pemohon I; 

3) Bahwa pemohon I bertempat tinggal di gambuhan Rt.004 Rw.002, 

kel.Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta  

4) Bahwa pemohon I adalah anak saksi yang nomor 2 (dua) dari 3 

(tiga) bersaudara. 

5) Bahwa pemohon II adalah calon suami pemohon I . 

6) Bahwa pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan 

7) Bahwa pemohon I berumur 34 tahun dan belum pernah menikah 

8) Bahwa pemohon II adalah pilihan pemohon I sendiri . 

9) Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah pacaran selama 3 (tiga) 

tahun. 

10) Bahwa saksi menyetujui dan tidak keberatan apabila pemohon I 

dan pemohon II melakukan perkawinan walaupun beda keyakinan 

atau beda agama . 
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11) Bahwa manurut saksi pemohon I dan pemohon II sudah saling 

mencintai  

12) Bahwa pemohon I bekerja di Ratu Fision, sedangkan pemohonan II 

bekerja di Agung Tex 

13) Bahwa saksi tidak akan mempengaruhi pemohon I maupun  

pemohon II tentang keyakinan yang dianut . 

14) Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon I maupun pemohon II 

mangajukan permohonan ijin kawin di Pengadilan Negeri 

Surakarta karena pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan bada kayakinan atau beda agama harus ada Penetapan 

dari Pengadilan . 

Saksi ke - 2: SUWARNI . 

1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II. 

2) Bahwa saksi sebagai orang tua pemohon I 

3) Bahwa pemohon I adalah anak saksi yang nomor 2 (dua) dari 3 

(tiga) bersaudara  

4) Bahwa pemohon II adalah calon suami pemohon I 

5) Bahwa pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan . 

6) Bahwa pemohon I berumur 34 tahun dan belum pernah menikah  

7) Bahwa pemohon II adalah pilihan pemohon I sendiri . 

8) Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah  pacaran selama 3 (tiga) 

tahun. 
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9) Bahwa saksi menyetujui dan tidak keberatan apabila pemohon I 

dan Pemohon II melakukan perkawinan walaupun beda keyakinan 

atau beda agama. 

10) Bahwa menurut saksi pemohon I dan pemohon II saling mencintai 

11) Bahwa pemohon I bekerja di Ratu Fision, sedangkan pemohonan II 

bekerja di Agung Tex 

12) Bahwa saksi tidak akan mempengaruhi pemohon I maupun  

pemohon II tentang keyakinan yang dianut . 

13) Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon I maupun pemohon II 

mangajukan permohonan ijin kawin di Pengadilan Negeri 

Surakarta karena pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan beda kayakinan atau beda agama harus ada penetapan 

dari pengadilan . 

Saksi ke-3 : KEMIS. 

1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II 

2) Bahwa saksi sebagi orang tua  pemohon II 

3) Bahwa pemohon II bertempat tinggal di Jasan Rt.001 Rw.007, 

Desa Macanan, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar. 

4) Bahwa pemohon II adalah anak saksi yang bernomor 1 (satu) dari 4 

(empat) bersaudara. 

5) Bahwa pemohon I adalah calon isteri dari pemohon II. 

6) Bahwa pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan. 
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7) Bahwa pemohon II berumur 28 tahun dan belum pernah menikah. 

8) Bahwa pemohon I adalah pilihan pemohon II sendiri. 

9) Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah pacaran selam 3 (tiga) 

tahun. 

10) Bahwa saksi menyetujui dan tidak keberatan apabila pemohon I 

dan pemohon II melakukan perkawinan walaupun beda keyakinan 

atau beda agama. 

11) Bahwa menurut saksi pemohon I dan pemohon II sudah saling 

mencintai. 

12) Bahwa pemohon I bekerja di Ratu Fision , sedangkan pemohon II 

bekerja di Agung Tex. 

13) Bahwa saksi tidak akan mempengaruhi pemohon I maupun 

pemohon II tentang keyakinan yang dianut. 

14) Bahwa saksi mengetahui  maksud pemohon I dan pemohon II 

mengajukan permohonan ijin kawin di Pengadilan Negeri  

Surakarta karena pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan beda keyakinan atau beda  agama harus ada Penetapan 

dari Pengadilan. 

Saksi Ke-4 : SADINEM 

1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II. 

2) Bahwa saksi sebagi orang tua  pemohon II. 

3) Bahwa pemohon II adalah anak saksi yang bernomor 1 (satu) dari 4 

(empat) bersaudara. 
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4) Bahwa pemohon I adalah calon isteri dari pemohon II. 

5) Bahwa pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan. 

6) Bahwa pemohon II berumur 28 tahun dan belum pernah menikah. 

7) Bahwa pemohon I adalah pilihan pemohon II sendiri. 

8) Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah pacaran selam 3 (tiga) 

tahun. 

9) Bahwa saksi menyetujui dan tidak keberatan apabila pemohon I 

dan pemohon II melakukan perkawinan walaupun beda keyakinan 

atau beda agama. 

10) Bahwa menurut saksi pemohon I dan pemohon II sudah saling 

mencintai. 

11) Bahwa pemohon I bekerja di Ratu Fision , sedangkan pemohon II 

bekerja di Agung Tex. 

12) Bahwa saksi tidak akan mempengaruhi  pemohon I maupun 

pemohon II tentang keyakinan yang dianut. 

13) Bahwa saksi mengetahui  maksud pemohon I dan pemohon II 

mengajukan permohonan ijin kawin di Pengadilan Negeri  

Surakarta karena pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan beda keyakinan atau beda  agama harus ada Penetapan 

dari Pengadilan. 

Saksi ke-5 : SEWOYO WIGNYOMARTONO 

1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II. 
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3) Bahwa pemohon II adalah anak yang nomor 1 (satu) dari 4 (empat) 

bersaudara. 

4) Bahwa pemohon I adalah calon isteri dari pemohon II. 

5) Bahwa pemohon I dan pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan beda keyakinan atau beda agama. 

6) Bahwa pemohon II berumur 28 tahun dan belum pernah kawin. 

7) Bahwa pemohon I adalah pilihan pemohon II sendiri. 

8) Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah  Pacaran selama 3 (tiga) 

tahun. 

9) Bahwa menurut saksi pemohon I dan pemohon II saling mencintai. 

10) Bahwa pemohon I bekerja di Ratu Fision, sedangkan pemohonan II 

bekerja di Agung Tex 

11) Bahwa nama orang tua pemohon II adalah Kemis (ayah) dan 

Sadinem (ibu) 

12) Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon I maupun pemohon II 

mangajukan permohonan ijin kawin di Pengadilan Negeri 

Surakarta karena pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan 

perkawinan beda kayakinan atau beda agama harus ada Penetapan 

dari Pengadilan. 

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para 

pemohon membenarkannya; 

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak 

akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan; 
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Menimbang, bahwa merujuk pada Berita Acara Persidangan, 

permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari 

penetapan ini. 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah 

sebagaimana tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membacakan 

dan mencermati permohonan para pemohon dihubungkan dengan 

surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka dapat disimpulkan, 

bahwa yang menjadi materi pokok permohonan para pemohon adalah: 

“Apakah pemohon I Dwi Handayani yang beragama Kristen dan 

pemohon II Maryono yang beragama Islam yang masing-masing tidak 

berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan 

perkawinan?” 

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah 

mengajukan suatu hak, maka para pemohon diwajibkan untuk 

membuktikan dalil-dalil permohonnya tersebut 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil materi 

permohonnanya, para pemohon telah mengajukan 17 (tujuh belas) 

buah bukti surat, sebagai berikut: 

1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Dwi Handayani, 

nomor : 3372035906760001 tanggal 11 September 2008 dari 

Camat Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarata. (Bukti P1-1); 
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2) Foto copy Akta Kelahiran atas nama : Dwi Handayani, nomor : 

Induk 31885/34965/DSP III/1989 tanggal 01 November 1989 dari 

Catatan Sipil Kota Surakarta. ( Bukti P1-2); 

3) Foto copy Surat Kelahiran Permandian Suci dan bersidi tanggal 25 

Desember 1998 dari Pdt, W. Herdjanto, STh atas nama Majelis 

Jemaat Kristen Joyodiningratan. (Bukti PI-3); 

4) Foto copy Kartu Keluarga atas nama : Sutiman tertanggal 15 

November 2007 dari camat Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta. (Bukti PI-4); 

5) Foto copy Surat Pernyataan belum kawin tertanggal 10 Juni 2010 

dari Dwi Handayani sebagai pemohon 1. (Bukti PI-5); 

6) Foto copy Surat Keterangan nomor : 474.2/192 tanggal 11 Juni 

2010 dari Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta. (Bukti PI-6); 

7) Foto copy Surat Pernyataan persetujuan  orang tua tertanggal 10 

Juni 2010. (Bukti PI-7); 

8) Foto copy Surat Keterangan imunisasi TT bagi Calon Pengantin 

(CAPENG) tanggal 15 Juni 2010 dari Dokter Dinas Kesehatan  

Kota Surakarta. (Bukti PI-8); 

9) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Martono, nomor : 

33.1314.210581.0001 tanggal 01 juni 2010 dari Camat Kecamatan 

Kebakkramat Kab. Karanganyar. (Bukti P2-1); 
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10) Foto copy Akta Kelahiran atas nama : Martono, nomor : 

2950/DIS/2000 tanggal 23 Mei 2000 dari Kepala Kantor Catatan 

Sipil Kab. Karanganyar. (Bukti P2-2); 

11) Foto copy Kartu Keluarga atas nama : Kemis tertanggal 26 Juni 

2009 dari Camat Kecamatan Kebakkramat Kab. Karanganyar 

(Bukti P2-3) 

12) Foto copy Surat Keterangan asal usul nomor :474.2/21/VI-2010 

tanggal 15 Juni 2010 dari Kepala Desa Macanan Kecamatan 

Kebakkramat Kab. Karanganyar. (Bukti P2-4) 

13) Foto copy Surat Persetujuan mempelai tertanggal 15 Juni 2010 dari 

calon suami dan isteri. (Bukti P2-5); 

14) Foto copy Surat Keterangan untuk nikah nomor : 474.2/21/VI-

2010 tanggal 15 Juni 2010 dari Kepala Desa Macanan Kecamatan 

Kebakkramat Kab. Karanganyar. (Bukti P2-6); 

15) Foto copy Surat Keterangan tentang orang tua nomor : 

474.2/21/VI-2010 tanggal 15 Juni 2010 dari Kepala Desa Macanan 

Kecamatan Kebakkramat Kab. Karanganyar. (Bukti P2-7); 

16) Foto copy Pengantar Kehendak nikah nomor : KK. 

11.13.4/Pw.10/282/2010 tanggal 15 Juni 2010 Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kebakkramat Kab. Karanganyar. (Bukti P2-8); 

17) Foto copy Surat Keterangan untuk Rekes nomor : 474.2/646/2010 

tanggal 21 Juni 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta. (Bukti P2-9); 
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Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat berupa P-1.1 s/d P-

1.8 dan P-2.1 s/d P-2.9 masing-masing adalah Akta Otentik, Akta 

Otentik mana sampai permohonan ini diajukan di persidangan belum 

pernah dibatalkan oleh Akta Otentik lain maupun oleh putusan 

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka bukti surat berupa P-

1.1 s/d P-1.8 dan P-2.1 s/d P-2.9 adalah merupakan alat bukti tertulis 

(Akta Otentik) yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna 

dan apabila dihubungkan dengan keterangan 6 (enam) orang saksi 

yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya 

masing-masing : Saksi ke-1. SUTIMAN. 2. SUWARNI. 3. KEMIS. 4. 

SADINEM. 5. SEWOYO WIGNYOMARTONO dan saksi ke-

6.NGADIMAN. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

1) Bahwa benar, para pemohon adalah Warga Negara Indonesia. 

2) Bahwa benar, pemohon  I Dwi Handayani bertempat tinggal di 

Gambuhan Rt.004 Rw.002, Kel.Baluwarti Kec. Pasar Kliwon, 

Kota Surakarta. 

3) Bahwa benar, pemohon  II Maryono bertempat tinggal di Jasan 

Rt.001 Rw.007, Desa Macanan, Kec. Kebakkramat, Kabupaten 

Karanganyar. 

4) Bahwa benar, pemohon  I telah berumur 34 tahun dan pemohon II 

telah berumur 28 tahun. 

5) Bahwa benar, para pemohon  belum pernah menikah. 
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6) Bahwa benar, pemohon  I beragama Kristen dan pemohon II 

beragama Islam. 

7) Bahwa benar, antara pemohon  I dan pemohon II telah membina 

hubungan cinta  kasih selama 3 (tiga) tahun. 

8) Bahwa benar,  para pemohon  sepakat untuk melangsungkan 

perkawinan berdasarkan cinta dan kasih sayang. 

9) Bahwa benar, para pemohon masing-masing bersikukuh untuk 

mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, pemohon I 

tidak beringinan melakukan prosesi perkawinan berdasarkan 

agama Islam dan pemohon II juga tidak berkeinginan melakukan 

prosesi perkawinan berdasarkan agama Kristen. 

10) Bahwa benar, kedua orang tua pemohon I maupun orang tua 

pemohon II telah menyetujui serta telah memberi ijin kepada para 

pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda 

agama 

11) Bahwa benar, pada tanggal 21 Juni 2010 para pemohon telah 

mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan 

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surakarta, akan tetapi permohonan itu ditolak dengan alasan oleh 

karena beda agama yaitu pemohon I beragama Kristen, sedangkan 

pemohon II beragam Islam, sebagaimana diatur dalam ketentuan 

pasal 21 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 

35 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
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perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan 

penetapan Pengadilan Negeri Surakarta; 

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi 

pokok permohonan para pemohon :” Apakah pemohon I Dwi 

Handayani yang beragama Kristen dan pemohon II Maryono yang 

beragama Islam yang masing-masing tidak berniat untuk melepaskan 

keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan”?, untuk itu 

Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No.1 

tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa : perkawinan 

harus didasarkan atas  persetujuan kedua calon mempelai, dan 

ketentuan pasal 7 ayat (1) UU  No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

yang menyebutkan bahwa : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

umur 16 tahun, apabila ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 (1) 

tersebut dihubungkan  dengan fakta-fakta yang terungkap : 

1) Bahwa benar para pemohon telah membina hubungan cinta kasih 

selama 3 (tiga) tahun dan para pemohon telah sepakat untuk 

membentuk suatu rumah tangga dalam suatu perkawinan. 

2) Bahwa benar pemohon I Dwi Handayani telah berumur 34 tahun 

dan pemohon II Maryono telah berumur 28 tahun. 

Maka tentang syarat-syarat perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan pada pasal: 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua 
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calon mempelai dan ketentuan pasal: 7 ayat (1) tentang usia 

perkawinan telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat, bahwa para 

pemohon telah memenuhi syarat matriil untuk melangsungkan 

perkawinan; 

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan 

larangan untuk melangsungkan perkawianan sebagaimana yang 

dimaksud dalam ketentuan pasal: 8 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dan dengan merujuk pada ketentuan pasal: 35 

huruf (a) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

berikut penjelasannya, dihubungkan dengan fakta yang terungkap: 

1) Bahwa benar para pemohon adalah Warga Negara Indonesia. 

2) Bahwa benar pemohon I Dwi Handayani bertempat tinggal di 

Gambuhan Rt.004 Rw. 002, Kal. Baluwarti Kec. Pasar Kliwon, 

Kota Surakarta. 

3) Bahwa benar, pemohon II Maryono bertempat tinggal di Jasan 

Rt.001 Rw.007, Desa Macanan, Kec. Kebakkramat, Kab. 

Karanganyar, 

maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara permohonan para pemohon; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, bahwa benar, pemohon I dan pemohon II sebagai Warga 
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Negara Indonesia berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya 

termasuk membentuk rumah tangga atau melangsungkan perkawinan 

atas kesepakatan calon mempelai yang berbeda agama, hal mana 

sesuai dengan ketentuan pasal: 29 UUD 1945 tentang kebebasan 

memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

Menimbang, bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

dalam pasal: 8 huruf (f) yang mengatur larangan untuk melaksanakan 

perkawinan yang berbeda agama, akan tetapi secara tegas juga tidak 

melarang perkawinan beda agama; 

Menimbang, bahwa bahwa UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dalam Bab : XIV ketentuan Penutup pasal: 66 

menyatakan : untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perkawinan  berdasarkan UU ini, maka dengan berlakunya UU 

ini ketentuan-ketentuan  yang diatur dalm Kitab UU Hukum Perdata, 

HOCI Stbl. 1983 No. 74 (Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen), 

peraturan perkawinan campuran (Regeling Op De Huwelijke Stbl: 

1898 No: 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang 

perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak 

berlaku; 

Menimbang, bahwa pada penjelasan Atas UU RI No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan pada penjelasan umum : angka 5 

menyebutkan  “untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan 

berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang 
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telah terjadi sebelum UU ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum 

yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal 

UU ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena UU No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang 

perkawinan yang dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama 

dimana para pemohon bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan 

agamanya masing-masing, maka ketentuan-ketentuan dalam Stbl: 1898 

No. 158 tentang Peraturan Perkawinan Campuran dapat diterapkan 

dalam permohonan para pemohon. 

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat materiil untuk 

melangsungkan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II 

menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, telah terpenuhi dan 

menurut hukum agama para pemohon tidak mungkin dilakukan proses 

perkawinan oleh umat yang berbeda agama serta para pemohon sudah 

saling mencintai dan sudah lama pacaran, selanjunya para pemohon 

sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Pengadilan Negeri 

Surakarta menganggap para pemohon melepaskan keyakinan 

agamanya yang melaramg adanya perkawinan beda agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 

maka Pengadilan Negeri Surakarta dapat memberikan ijin berupa  
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Penetapan kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan 

antara pemohon I Dwi Handayani yang beragama Kristen dengan 

pemohon II Maryono yang beragama Islam dihadapan Pejabat  pada 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal: 6 Stbl 1898 No. 

158 tentang Perkawinan Campuran, ditentukan pelaksanaan 

perkawinan beda agama, maka pelaksana perkawinan ditentukan oleh 

hukum yamg berlaku bagi suaminya dengan tidak mengurangi 

persetujuan yang selalu dipersyaratkan, bahwa apabila hukum suami 

incasu agama islam tidak menentukan cara-cara pelaksanaan 

perkawinan agama dihadapan siapa perkawinan dilaksanakan dan 

ternyata hukum suami tidak mengatur perkawinan beda agama, maka 

dengan merujuk ketentuan pasl: 6 ayat (2) Stbl: 1898 No. 158 tentang 

Perkawinan Campuran tersebut, maka Pengadilan Negeri Surakarta 

memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surakarta untuk melaksanankan perkawinan para pemohon dan 

segera mencatatkannya pada Register untuk itu serta segera 

menerbitkan Akta Perkawinan tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  

tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah dapat 

membuktikan dalil-dalil materi permohonannya; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  

tersebut diatas maka petitum permohonan pada angka 2 (dua) dan 3 ( 

tiga) sudah sepatutnya dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon 

dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini 

sudah sepatutnya dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya 

akan disebutkan dalam dictum Penetapan ini, maka petitum para 

pemohon pada angka 4 (empat) juga harus dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh permohonan para 

pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; 

Mengingat dan memperhatikan UU No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo: poin: 5 Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, jo: pasal: 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006, tentang 

Administrasi Kependudukan, Jis; Stbl: 1898 No. 158 tentang 

Perkawinan Campuran serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

lain yang bersangkutan. 

MENETAPKAN 

1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya; 

2) Memberikan ijin kepada pemohon I Dwi Handayani, umur: 34 

tahun, agama: Kristen dan pemohon II Maryono, umur: 28 tahun, 

agama: Islam untuk melangsungkan perkawinan beda agama di 

hadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Surakarta; 
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3) Memerintahkan kepada Pejabat Dinas  Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan 

tentang perkawinan beda agama tersebut kedalam Register 

Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera 

menerbitkan Akta Perkawinan tersebut; 

4) Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon sebesar 

Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah); 

2. Keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama 

a. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974  

Menurut pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaanya itu. Dengan demikian perumusan pasal 2 ayat (1) ini, 

tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Yang 

dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu 

termasuk ketentuan  perundang-undangtan yang berlaku bagi golongan 

agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau 

tidak ditentukan  lain dalam undang-undang  ini (UU No. 1 tahun 

1974).  Berdasarkan ketentuan UU dan Penjelasannya tersebut diatas  

berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi 

hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan 

eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau 

dinyatakan lain di dalam undang-undang. Dalam pasal 8 UU 
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Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mengatur larangan untuk 

melaksanakan perkawinan tidak diatur larangan yang dilaksanakan  

oleh dua calon mempelai yang berbeda agama dan secara tegas juga 

tidak mengatur perkawinan calon mempelai yang beda agama. Dalam 

Bab XIV ketentuan penutup pasal 66 menyatakan : untuk perkawinan 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan 

UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan yang diatur dalam 

kitab UU hukum Perdata, HOCI Stbl. 1993 No. 74 (Ordonansi 

Perkawinan Indonesia Kristen), peraturan perkawinan campuran 

(Regeling Op De Gemengde Huwelijke Stbl. 1898 No. 158) dan 

peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh 

telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi, 

berdasarkan Yurisprudensi MA No. 245 K/SIP/1953 dalam perkara 

pemohon: RH Sadikin Soeriatmaja, ketentuan dalam Stbl. 1898 No. 

158 tentang Peraturan Perkawinan campuran dapat diterapkan dalam 

perkara permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh 

Calon mempelai yang masing-masing bersikukuh tetap 

mempertahankan keyakinan agamanya.  

Oleh karena UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

mengatur secara tegas tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh 

umat yang berlainan agama maka menurut UU ini perkawinan itu 
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sah.
70

 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan dengan merujuk pada 

ketentuan tentang perkawinan campuran yaitu dalam ketentuan pasal 6 

ayat (2) Stbl: 1898 No. 158 sehingga Pengadilan Negeri Surakarta 

memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surakarta untuk melaksanakan perkawinan para pemohon dan 

segera mencatatkannya pada Register untuk itu serta segera 

menerbitkan akta perkawinan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan 

ketentuan tentang perkawinan campuran tersebut, maka perkawinan 

para pemohon dapat dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Menurut hukum islam  

Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah 

akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban 

serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang antara keduanya bukan seorang muhrim (ta‟rif ini 

sampaikan oleh H. Sulaiman Rasyid di dalam bukunya yang berjudul 

Fiqh:348). Apabila di tinjau secara perinci pernikahan atau perkawinan 

adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antar laki-laki dan perempuan 

yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya 

hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih 

sayang, kebajikan dan saling menyantuni. Keadaan seperti ini lazim 

disebut sakinah. 

                                                           
70

Wawancara pribadi penulis dengan Hendra Baju Broto Kuntjoro, panitera muda hukum, pada 

hari kamis, tanggal 4 Juli 2013 pukul 10.00 WIB. 
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Perkawinan beda agama dalam Islam berdasarkan ketentuan 

surat al baqarah ayat 221 dan pasal 4 kompilasi hukum islam tidak 

diperbolehkan karena agama mempunyai aturan bahwa pemeluknya 

tidak boleh nikah dengan alasan bahwa kemudharatannya lebih banyak 

dibandingkan manfaatnya. Sekalipun itu dengan perempuan ahli kitab 

tentunya perempuan ini juga tidak mau karena imannya sudah kuat dan 

dia meyakininya bahwa hal itu adalah dosa baginya. Dalam kasus 

tersebut diatas, bahwa pemohon perempuan itu tidak mau tunduk pada 

hukum islam. Sehingga menurut agama Islam, perkawinan beda agama 

tidak sah atau tidak diakui. 

c. Menurut hukum Kristen 

Seperti halnya dengan perkawinan beda agama menurut agama 

Islam, perkawinan beda agama tidak sah kecuali mendapatkan 

penetapan dari Pengadilan, karena pemeluknya tidak boleh menikah 

dengan pemeluk agama lain. Walaupun dengan mengajukan ijin 

dispensasi kepada pastur, pastur tidak akan mengijinkannya karena 

dosa dan agama Kristen melarangnya. 

Dalam ketentuan kanon disebutkan bahwa izin dispensasi dapat 

diberikan jika terdapat alasan-alasan yang wajar dan masuk akal. 

Adapun yang menjadi syarat-syarat mengajukan ijin dispensasi adalah 

sebagai berikut: 

1) Pihak katholik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya 

meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia 
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akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua 

anak-anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja katholik 

2) Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak katholik itu pihak yang 

lainnya hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian sehingga 

jelas bahwa ia sungguh sedar akan janji dan kewajiban pihak 

katholik 

3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan menganai tujuan-tujuan 

serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan 

oleh seorang pun dari keduanya. 

Dengan adanya syarat-syarat dalam kanon tersebut tampak bahwa 

agama nasrani mencegah penganutnya untuk beralih agamanya. 

Sehingga perkawinan beda agama pun juga dilarang. 

3. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus 

pemberian ijin perkawinan beda agama 

Kewenangan mengadili atau Kompetensi Yurisdiksi 

Pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang 

berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga 

pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan 

alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Pengadilan yang 

berwenang menetapkan perkawinan beda agama adalah Pengadilan 

Negeri. Hal ini sesuai dengan kompetensi absolute dari Peradilan 

Umum, yaitu memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana 

dan perdata. Mengenai perkawinan beda agama itu sendiri menjadi 
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kewenangan Peradilan Umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 

ayat  (1) huruf b UU Perkawinan.  

 

B. Pembahasan 

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan 

hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama. 

Berdasarkan kasus tersebut diatas, yang menjadi dasar pembuktian 

sebagai pertimbangan hakim dalam pemberian ijin permohonan 

perkawinan beda agama yaitu: 

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat berupa P-1.1 s/d P-1.8 

dan P-2.1 s/d P-2.9 masing-masing adalah Akta Otentik, Akta Otentik 

mana sampai permohonan ini diajukan di persidangan belum pernah 

dibatalkan oleh Akta Otentik lain maupun oleh putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap, maka bukti surat berupa P-1.1 s/d P-1.8 dan P-

2.1 s/d P-2.9 adalah merupakan alat bukti tertulis (Akta Otentik) yang 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan apabila dihubungkan 

dengan keterangan 6 (enam) orang saksi yang telah memberi keterangan 

dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing : Saksi ke-1. 

SUTIMAN. 2. SUWARNI. 3. KEMIS. 4. SADINEM. 5. SEWOYO 

WIGNYOMARTONO dan saksi ke-6.NGADIMAN.Maka diperoleh 

fakta-fakta hukum. Sehingga dengan demikian, dalam pembuktiannya 

hakim akan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti tertulis yang 

diajukan oleh para pemohon serta keterangan para saksi-saksi yang apabila 
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dihubungkan antara alat bukti tertulis dan keterangan saksi, dapat 

diperoleh fakta hukum. Fakta hukum yang telah terungkap dalam 

persidangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dikabulkannya 

permohonan para pemohon. 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No.1 

tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa : perkawinan harus 

didasarkan atas  persetujuan kedua calon mempelai, dan ketentuan pasal 7 

ayat (1) UU  No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan 

bahwa : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila 

ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) tersebut dihubungkan  

dengan fakta-fakta yang terungkap : 

a. Bahwa benar para pemohon telah membina hubungan cinta kasih 

selama 3 (tiga) tahun dan para pemohon telah sepakat untuk 

membentuk suatu rumah tangga dalam suatu perkawinan. 

b. Bahwa benar pemohon I Dwi Handayani telah berumur 34 tahun dan 

pemohon II Maryono telah berumur 28 tahun. 

Maka tentang syarat-syarat perkawinan dalam UU No. 1 tahun 

1974 tentang perkawinan pada pasal: 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua 

calon mempelai dan ketentuan pasal: 7 ayat (1) tentang usia perkawinan 

telah terpenuhi; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat, bahwa para pemohon 

telah memenuhi syarat matriil untuk melangsungkan perkawinan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan yang 

dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama dimana para pemohon 

bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, 

maka ketentuan-ketentuan dalam Stbl: 1898 No. 158 tentang Peraturan 

Perkawinan Campuran dapat diterapkan dalam permohonan para 

pemohon. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 

maka Pengadilan Negeri Surakarta dapat memberikan ijin berupa  

Penetapan kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara 

pemohon I Dwi Handayani yang beragama Kristen dengan pemohon II 

Maryono yang beragama Islam dihadapan Pejabat  pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta; 

Pada pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai 

syarat-syarat yaitu : 

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. 
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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 diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 

dari wali, orang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup 

dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5) Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau 

lebih diantara mereka  tidak menyatakan pendapatnya, maka Peradilan 

dalam hukum  tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah  

lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan 

(4) pasal ini. 

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain 

Sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang erat berkaitan dengan 

syarat-syarat menyebar di dalam bab II UU Perkawinan. Sedangkan 

syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam terdiri dari sighat, wali 

dan dua orang saksi. 
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Mengenai syarat-syarat perkawinan beda agama  

1) Perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti 

bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum masing-

masing telah dipenuhi. 

2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 telah 

dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan 

perkawinan beda agama, maka oleh mereka yang menurut hukum yang 

berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, di 

berikan surat keterangan bahwa syarat-syarat yang 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) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka 

keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat 3. 

5) Surat keterangan atau putusan pengganti keterangan tidak mempunyai 

kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam 6 (enam) 

bulan sesudah keterangan itu diberikan. 

Adapun syarat permohonan penetapan pernikahan beda agama, 

diantaranya adalah : 

1) Persetujuan dari kedua orang mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). 
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2) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun, dan wanita 16 tahun 

(Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan). 

3) Adanya dua orang saksi pernikahan (Pasal 14 huruf (c) KHI). 

4) Terpenuhinya syarat administratif: 

1. Kutipan akta kelahiran (Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PP No. 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan). 

2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan 

dan tempat tinggal orang tua calon mempelai (Pasal 6 ayat (2) 

huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan). 

3. Izin tertulis/izin Pengadilan jika seorang calon mempelai atau 

keduanya belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) 

huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan). 

4. Izin Pengadilan jika calon mempelai adalah seorang suami 

yang masih mempunyai isteri (Pasal 6 ayat (2) huruf (d) PP No. 

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan). 

5. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal 

perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk 

kedua kalinya atau lebih (Pasal 6 ayat (2) huruf (f) PP No. 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan). 

 

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat-syarat permohonan 

penetapan perkawinan beda agama, yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam pembuktiannya adalah pertama terpenuhinya syarat materiil 

yang diajukan oleh para pemohon. Berdasarkan kasus diatas para 

pemohon telah mengajukan berkas sebagai syarat materiil dalam 

permohonan perkawinan beda agama. Hal ini telah sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. 

Maka berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dan telah dilakukannya 
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pembuktian oleh hakim terhadap berkas-berkas tersebut dinyatakan sesuai 

dan para pemohon dinyatakan memenuhi syarat materiil dalam 

mengajukan permohonan perkawinan beda agama. 

kedua mengenai larangan perkawinan beda agama, dalam 

ketentuan pasal 8 huruf (f) yang mengatur larangan untuk melaksanakan 

perkawinan berbeda agama, akan tetapi secara terperinci juga tidak 

melarang perkawinan beda agama. Apabila para pihak telah mendapatkan 

ijin dari pengadilan, keberadaan ijin tersebut dapat meniadakan larangan 

untuk melakukan perkawinan beda agama sebagaimana yang tercantum 

dalam ketentuan pasal 8 huruf  f. Dengan pertimbangan tersebut maka 

hakim dapat menetapkan bahwa notabennya perkawinan beda agama 

tidak dilarang. 

Ketiga, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam 

kasus diatas, hakim mempertimbangkan dengan tidak diaturnya secara 

tegas tentang perkawinan beda agama maka yang menjadi pertimbangan 

hakim yaitu hakim dapat memberlakukan ketentuan dalam Stbl: 1898 No. 

158 tentang perkawinan campuran sebagaimana dasar untuk menetapkan 

permohonan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para pemohon. 

Sehingga perkawinan yang dimaksud menjadi sah. 

Dengan demikian, apabila para pemohon telah memenuhi syarat 

materiil sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan 

diberlakukannya ketentuan mengenai perkawinan campuran serta 

pengecualian terhadap ketentuan pasal 8 huruf (f) maka hakim dapat 
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menetapkan permohonan perkawinan beda agama para pemohon. 

Sehingga perkawinan pemohon adalah sah menurut hukum. 

2. Keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama. 

a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menetapkan, perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya. 

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa dengan perumusan 

ini dimaksudkan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan itu sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud 

dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongannya dan 

kepercayaannya itu sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-

undang ini. 

Dari rumusan  pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya jelas bahwa 

agama mempunyai peranan yang sangat  penting dalam suatu 

perkawinan karena agama menentukan keabsahan perkawinan. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan UU 

dan Penjelasannya tersebut diatas berarti bahwa aturan-aturan tentang 

perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa 

agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut 

tidak bertentangan atau di nyatakan lain di dalam undang-undang. 

Dalam pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang 

mengatur larangan untuk melaksanakan perkawinan tidak diatur 
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larangan yang dilaksanakan  oleh dua calon mempelai yang berbeda 

agama dan secara tegas juga tidak mengatur perkawinan calon 

mempelai yang beda agama. Dalam Bab XIV ketentuan penutup pasal 

66 menyatakan: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan berdasarkan UU ini, maka dengan 

berlakunya UU ini ketentuan yang diatur dalam kitab UU hukum 

Perdata, HOCI Stbl. 1993 No. 74 (Ordonansi Perkawinan Indonesia 

Kristen), peraturan perkawinan campuran (Regeling Op De Gemengde 

Huwelijke Stbl. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang 

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, 

dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi, berdasarkan Yurisprudensi MA 

No. 245 K/SIP/1953 dalam perkara pemohon: RH Sadikin 

Soeriatmaja, ketentuan dalam Stbl. 1898 No. 158 tentang Peraturan 

Perkawinan campuran dapat diterapkan dalam perkara permohonan 

perkawinan beda agama yang diajukan oleh Calon mempelai yang 

masing-masing bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan 

agamanya. Oleh karena UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidak mengatur secara terperinci tentang perkawinan yang 

dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama maka menurut UU ini 

perkawinan itu sah. 

Penulis menyatakan bahwa berdasar penetapan yang diteliti, 

dalam memutus perkawinan beda agama hakim mendasarkan diri pada 

stbl 1898 No. 158 tentang Peraturan Perkawinan Campuran yang 

sudah tidak berlaku lagisehingga hakim memberikan pertimbangan 
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hukum yang keliru dan penetapan tersebut mengandung kekeliruan. 

Sehingga dasar hukum diberlakukannya perkawinan tersebut adalah 

tidak sah yang berakibat perkawinan yang dilakukan kedua mempelai 

adalah tidak sah. 

b. Menurut hukum islam 

Pandangan agama islam terhadap perkawinan antar agama, 

pada prinsipnya tidak memperkenakannya. Dalam al-Qur‟an dengan 

tegas dilarang perkawinan antar orang islam dengan orang musyrik 

seperti yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi: 

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka 

beriman.Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik 

dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah 

kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 

lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
71

 

 

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu 

berlaku baik laki-laki maupun wanita yang beragama islam untuk 

kawin dengan orang-orang yang tidak beragama islam. Atau dengan 

kata lain dapat dikatakan  bahwa mereka yang tidak beragama islam itu 

termasuk musyrik. Akan tetapi bagi laki-laki islam masih diberikan 

pengecualian yaitu dibolehkan kawin dengan wanita ahli kitab 

(Nasrani dan Yahudi), demikian surat al-Maidah ayat 5, yang berbunyi 

pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal 

bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan 

Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan 

diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 
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menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 

kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud 

berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 

Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima 

hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari 

kiamat Termasuk orang-orang merugi. 

 

Berdasarkan Qs. Al Maidah: 5 bahwa laki-laki boleh menikah 

dengan perempuan ahli kitab. Penerapan surat tersebut terhadap kasus 

diatas yaitu bahwa pemohon laki-laki yang beragama islam boleh 

menikah dengan pemohon perempuan yang beragama kristen dengan 

persyaratan perempuan yang beragama kristen itu percaya dan 

menyembah kepada Tuhan YME atau satu Tuhan, percaya kepada satu 

kitab suci injil arinya tidak mempercayai tidak adanya kitab injil baru 

dan inji lama, dan mempercayai bahwa Nabi Isa as sebagai utusan 

Allah bukan Isa Almasih atau Yesus Kristus atau Anak Tuhan. Dengan 

pertimbangan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga 

mempunyai kuasa atas istri dan anak-anaknya dan dapat meyakinkan 

istri dan anaknya untuk masuk agama islam. Sehingga perkawinan 

beda agama menurut islam adalah sah. 

c. Menurut hukum Kristen/katholik 

Dalam hukum kanonik, perkawinan antara seorang yang 

beragama Katholik dengan dengan orang yang bukan Katholik baru 

dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau 

Uskup (kanon 1124). Dari ketentuan kanon 1124 ini dapat diketahui 

bahwa agama Katholik pada prinsipnya melarang perkawinan antara 
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penganutnya dengan seorang yang bukan Katholik, kecuali dalam hal-

hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi. Dispensasi dari 

Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya 

suatu keluarga yang baik dan utuh sesudah perkawinan.
72

 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perkawinan beda agama 

tidak sah, kecuali mendapatkan penetapan dari pengadilan, karena 

pemeluknya tidak boleh menikah dengan pemeluk agama lain. 

Walaupun dengan mengajukan ijin dispensasi kepada pastur, pastur 

tidak akan mengizinkan karena perkawinan beda agama dosa dan 

agama Kristen melarangnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis berpendapat 

bahwa perkawinan beda agama menurut agama Kristen/katholik tidak 

sah, akan tetapi diperkecualikan apabila terdapat hal-hal tertentu yang 

cukup dapat dijadikan dasar alasan perkawinan beda agama, dapat 

mengajukan dispensasi. Ijin dispensasi ini hanya dapat diberikan 

kepada para pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat mengajukan 

dispensasai. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebgai berikut: 

1) Pihak katholik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya 

meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia 

akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua 

anak-anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja katholik 
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2) Menganai janji-janji yang dibuat oleh pihak katholik itu pihak yang 

lainnya hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian sehingga 

jelas bahwa ia sungguh sedar akan janji dan kewajiban pihak 

katholik 

3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan 

serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan 

oleh seorang pun dari keduanya. 

3. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus 

pemberian ijin perkawinan beda agama 

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

peradian agama: 

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

(4) perkawinan; 

(5) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam; 

(6) wakaf dan shadaqah. 

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 

undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. 

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli 

waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan 

bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 

pembagian harta peninggalan tersebut. 

Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan 

umum:  

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 

pertama. 

Menurut pasal 63 undang-undang perkawinan ayat (1) yang 

dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah a. 

Pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam, b. 

Pengadilan umum bagi yang lainnya. Ayat (2) setiap keputusan 

pengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan umum 
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Dari hasil penelitian penulis, bahwa Pengadilan yang berwenang 

memeriksa dan memutus perkawinan beda agama adalah Pengadilan 

Negeri. Hal ini sesuai dengan kompetensi absolute dari Peradilan Umum, 

yaitu memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana dan Perdata. 

Mengenai perkawinan beda agama itu sendiri menjadi kewenangan 

Peradilan Umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat  (1) huruf b 

UU Perkawinan. Sehingga dengan demikian, penulis berpendapat bahwa 

Pengadilan Negeri berwenang karena kompetensi absolutnya menetapkan 

perkawinan beda agama, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi 

kedua calon mempelai untuk dapat dicatatkan perkawinannya pada Kantor 

Catatan Sipil, sehingga perkawinan beda agama tersebut menjadi sah. 

Apabila kasus diatas pemohon perempuan tunduk pada hukum 

islam, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama berdasarkan 

ketentuan pasal 49 UU Peradilan Agama. Dan apabila dalam kasus diatas 

pemohon pria tunduk pada hukum katholik atau Kristen, Pengadilan yang 

berwenang adalah Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 50 UU 

No 2 tahun 1986 dan pasal 63 UU No 1 tahun 1974. 




