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ABSTRAKSI 

Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim 

dalam pemberian ijin perkawinan beda agama adalah bahwa permohonan yang 

diajukan oleh  para pemohon telah memenuhi syarat materiil perkawinan, serta 

karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai 

perkawinan beda agama maka Pengadilan Negeri memberikan ijin untuk 

melangsungkan perkawinan beda agama. Berdasarkan penetapan yang diteliti hakim 

memberikan pertimbangan hukum yang keliru. Hakim mendasarkan diri pada stbl 

1898 No. 158 tentang Peraturan Perkawinan Campuran yang sudah tidak berlaku 

lagi, sehingga Penetapan hakim No. 93/Pdt.P/2010/PN.Ska mengandung kekeliruan 

sehingga dasar hukum dilakukannya perkawinan tersebut tidak sah yang berakibat 

perkawinan yang dilakukan kedua mempelai tidak sah. Hal ini berdasarkan pasal 2 

ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan keabsahan perkawinan 

menurut hukum Islam, apabila suami islam dan istri kristen dan istri tunduk pada 

hukum suami maka perkawinan dilangsungkan menurut hukum suami (agama islam). 

Apabila suami kristen dan istri islam adalah tidak sah. Dasarnya Qs. Al Baqarah: 

221. Begitu pula keabsahan perkawinan menurut hukum Kristen adalah sah, apabila 

mendapatkan dispensasi dari pastur paroki. Sedangkan Pengadilan yang berwenang 

memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama adalah Pengadilan 
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Negeri bagi yang beragama non Islam, dan Pengadilan Agama bagi yang beragama 

Islam. 

Kata kunci: perkawinan beda agama, keabsahan hukum dan pengadilan yang 

berwenang. 

 

 

ABSTRACT 

Judge’s consideration in determining proof and verdict in a interfaith marriage 

is the appeal submitted by requester is meeting material requirements of marriage, 

and because of no detailed regulation about interfaith marriage, then the District 

Court approved the interfaith marriage. Based on the verdict examination, the judge 

had provided incorrect law considerations. The judge took stbl 1898 No. 158 about 

Regulation of Mixed Marriage that is no longer in effect, so that the judge’s verdict  

No. 93/Pdt.P/2010/PM.Ska contains mistake, and accordingly the interfaith marriage 

is not legally approved. It was based article (1) of Marriage Act saying that a 

marriage is legitimate if it is conducted correctly according to respective religions. 

Whereas, a legality of marriage according to Islamic laws states that if a bridegroom 

is Islam and a bride is Christian, and the bride is obeyed religious law of the 

bridegroom, then the marriage is performed according to religious law held (Islamic 

law) by the bridegroom. If the husband is Christian and the wife is Islam, then the 

marriage is not legally approved. The base is Al Baqarah: 221. Similarly, legality of 

a marriage according to Christian Law is approved when Parish Pastor provides his 

dispensation for the marriage. While, the court with right to examine and provide 

authorization for interfaith marriage is district court for non-muslim , and Islamic 

Religious Court for muslim. 

 

Key words: Interfaith marriage, legality and  authorized court 

 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-

laki dan perempuan), secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu 

dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dan terjadi suatu perkawinan antara 

manusia yang berlainan jenis itu. 

Menurut undang-undang RI No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.  

 



3 
 

 

Menurut hukum islam perkawinan adalah perikatan antar wali perempuan 

(calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antar seorang pria 

saja. 

Di dalam Al Qur‟an surah II ayat 221, yang berbunyi. Dan janganlah kamu 

nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum meraka beriman, sesungguhnya wanita budak 

yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. (Al 

Bagarah ayat 221) 

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita 

mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka 

mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan 

izin-Nya. Dan Allah menerangkan perintah-perintah-Nya kepada manusia, 

supaya mereka mengambil pelajaran.
1
 

Di dalam surat Al Ma-idah ayat 5 yang berbunyi “(dan dihalalkan mengawini) 

wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman  

dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antar 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)  menjadikan 

gundik-gundik”. 
2
 

 

Menurut hukum Kristen katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara 

pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari 

keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (al. budyapranata pr. 1986: 14).
3
 

Jika kita membaca dan memahami Undang-undang (UU) Perkawinan, 

ternyata kebutuhan hukum dari segi masyarakat khususnya bagi mereka yang akan 

mengadakan perkawinan antar agama tidak ada ketentuan. Dengan tidak adanya 

ketentuan tentang perkawinan antar agama dalam UU perkawinan sering terjadi 

bahwa apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan dan 

                                                           
1
Mohd. Idris Ramulya, 2002, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Pt Bumi Aksara, Hal.35 

2
Haji Abdullah Siddik,1983, Hukum Perkawinan Islam,Jakarta: Tintamas Indonesia. Hal.38 

3
HilmanHadikusuma, 1990, HukumPerkawinan Indonesia, Bandung: MandarMaju, Hal.11-12 
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masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya selalu mengalami 

hambatan, karena para pejabat pelaksana perkawinan dan pemimpin agama/ulama 

menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan UU Perkawinan. 

Telah dikemukakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat (1) UU perkawinan). 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi problematika dari pelaksanaan 

perkawinan beda agama ini adalah belum adanya peraturan hukum yang secara jalas 

mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama. Sehingga penulis tertarik 

untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul, “ TINJAUAN YURIDIS 

PERKAWINAN BEDA AGAMA” 

Perumusan Masalah 

Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim 

dalam pemberian ijin perkawinan beda agama?, bagaimana keabsahan hukum apabila 

perkawinan itu dilakukan beda agama?, dan pengadilan mana yang berwenang 

memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama?. 

Tujuan Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan 

penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama, untuk mengetahui 

bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama, dan 

untuk mengetahui Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus 

pemberian ijin perkawinan beda agama. 

Manfaat Hasil Penelitian 



5 
 

 

Bagi ilmu pengetahuan, dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis harapkan 

dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya 

hukum islam dan hukum perdata; Bagi masyarakat, dengan adanya penulisan skripsi 

ini, penulis harapkan dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi 

atau mungkin akan dihadapi dan Bagi penulis, dengan adanya penulisan skipsi ini, 

bagi penulis dapat mengetahui aspek hukum perkawinan beda agama. 

Metode Penelitian  

Jenis Penelitian, Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang hanya 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Metode 

Pendekatan, metode pendekatan normatif empiris. pendekatan normatif‟ dalam hal ini 

dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum 

yang normatif.
4
 pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati 

masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan 

yang hidup dalam masyarakat.
5
 

Jenis dan Sumber Data, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh 

peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil 

penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku 

atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi 

peneliti.
6
dan Data Primeradalah „data dasar‟, „data asli‟ yang diperoleh peneliti dari 

tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diulah dan diuraikan 

                                                           
4
HilmanHadikusuma, 1995, MetodePembuatanKertasKerjaAtauSkripsiIlmuHukum, Bandung: MandarMaju, hal. 60. 

5
Ibid.,hal. 61. 

6
Ibid. 
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orang lain.
7
Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan 

pertimbangan bahwa jarak lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti tidaklah 

jauh sehingga diharapkan dapat lebih lancar dalam penelitian sedangkan subjek 

penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 

Metode pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti lebih memilih studi 

dokumen atau bahan pustaka dan wawancaradanMetode analisis data, Analisis 

kualitatif ditujukan terhadap data-data yang sifatya berdasarkan kualitas, mutu dan 

yang sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.
8
 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam 

pasal 6 sampai 11 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut 

Kompilasi Hukum Islam pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. 

Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah;d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan 

kabul. Bagi orang indonesia yang beragama kristen, mengenai syarat 

perkawinannya diatur dalam Ordonansi Perkawinn Kristen (HOCI) pasal 2, 3, 4, 

9, dan 10.
9
 

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama 

Yang dimaksud adalah perkawinan antar dua orang yang berbeda agama 

dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.
10

  

                                                           
7
Ibid, hal. 65 

8
Ibid., hal.99. 

9
Sution Usman Adji, 1989,Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Yogyakarta: Liberty, hal.25-26. 

10
O.S, Eoh, , 1996,  Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal.35-

36  
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Setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memberitahukan 

kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan akan 

melangsungkan perkawinan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah 

seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau 

diwakilkan kepada orang lain. Tetapi apabila karena ada suatu alasan yang sah 

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak 

mungkin dilakukan maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Dalam 

hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut harus 

ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.
11

 

Cara pelaksaan perkawinan: Salah satu pihak beralih agama mengikuti 

agama suami atau isteri, Salah satu pihak menundukan diri pada hukum agama 

suami atau isteri, Perkawinan hanya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.
 12

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

A. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim 

dalam pemberian ijin perkawinan beda agama.. 

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 

                                                           
11

Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan Dan Percerian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PT. Media Sarana Press, Jakarta. 

Hal.35-36 
12

O. S.Eoh, Op.Cit., hal. 130. 
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pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

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; 

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. 

B. Keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama 

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974  

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 sah.
13

 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan 

dengan merujuk pada ketentuan tentang perkawinan campuran yaitu dalam ketentuan 

pasal 6 ayat (2) Stbl: 1989 No. 158 sehingga Pengadilan Negeri Surakarta 

                                                           
13

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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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. 

Menurut hukum islamPerkawinan 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. 

Menurut hukum Kristenperkawinan 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. 

C. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin 

perkawinan beda agama 
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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 kewenangan Peradilan Umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat  

(1) huruf b UU Perkawinan.  

 

PEMBAHASAN 

A. 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: 

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 pembuktian oleh 
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hakim terhadap berkas-berkas tersebut dinyatakan sesuai dan para pemohon 

dinyatakan memenuhi syarat materiil dalam mengajukan permohonan perkawinan 

beda agama. 

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. 

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 menetapkan permohonan perkawinan beda agama 

para pemohon. Sehingga perkawinan pemohon adalah sah menurut hukum. 

B. Keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama. 
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Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974Pasal 2 ayat (1) UU 

perkawinan menetapkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya.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 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.  

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 hukum yang keliru dan penetapan tersebut mengandung 
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kekeliruan. Sehingga dasar hukum diberlakukannya perkawinan tersebut adalah tidak 

sah yang berakibat perkawinan yang dilakukan kedua mempelai adalah tidak sah. 

Menurut hukum islamPandangan 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,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. Akan tetapi bagi laki-laki islam 

masih diberikan pengecualian yaitu dibolehkan kawin dengan wanita ahli kitab 

(Nasrani dan Yahudi) , Surat Al-Maidah: 5. 

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. 

Menurut hukum Kristen/katholik,perkawinan antara seorang yang beragama 

Katholik dengan dengan orang yang bukan Katholik baru dapat dilakukan kalau ada 
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dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Uskup (kanon 1124). Dari ketentuan kanon 

1124 ini dapat diketahui bahwa agama Katholik pada prinsipnya melarang 

perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katholik, kecuali dalam 

hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi.
14

 

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.  

C. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin 

perkawinan beda agama 

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 

 

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,. 

                                                           
14

Ibid. 
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Apabila kasus diatas pemohon perempuan tunduk pada hukum islam, maka 

yang berwenang adalah Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 UU 

Peradilan Agama.  

KESIMPULAN 

Sesuai sistematika penulisan skripsi dan pembahasan di BAB III, maka 

langkah berikutnya untuk mendapatkan kesimpulan terakhir dan saran oleh penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

Pertama Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan 

hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama yaitu hakim mempertimbangkan 

mengenai;  

Terpenuhinya syarat-syarat materiil yang diajukan para pemohon yaitu pasal 6 

ayat (1) dalam uu No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang persetujuan kedua 

calon mempelai dan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan, bahwa 

para pemohon telah memenuhi syarat matriil untuk melangsungkan perkawinan. 

Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 huruf (f) 

yang mengatur larangan untuk melaksanakan perkawinan yang 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 UU Perkawinan. 

Tentang tidak diaturnya peraturan tentang perkawinan beda agama. Dengan 

tidak diaturnya secara terperinci perkawinan beda agama hakim mempertimbangkan 

mengenai seseorang yang akan melakukan perkawinan beda dimana para pemohon 

bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, maka 
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ketentuan dalam Stbl: 1898 No. 158 tentang perkawinan campuran dapat diterapkan 

dalam permohonan para pemohon. 

Kedua Mengenai keabsahan hukum dari perkawinan beda agama, menurut 

undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi berdasarkan 

penetapan yang diteliti, hakim memberikan pertimbangan hukum yang keliru karena 

hakim mendasarkan diri pada stbl 1898No. 150 yang sudah tidak berlaku lagi 

sehingga penetapan hakim tersebut mengandung kekeliruan. Sehingga dasar hukum 

dilakukannya perkawinan tersebut tidak sah yang berakibat perkawinan yang 

dilakukan kedua calon mempelai tidak sah. 

Sedangkan dalam hukum islam seseorang yang melakukan perkawinan beda 

agama hukumnya adalah tidak sah. Berdasarkan ketentuan Qs. Al Maidah: 5, yang 

menyatakan 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 artinya tidak 

mempercayai adanya injil baru dan injil lama dan mempercayai bahwa nabi Isa as 

sebagai utusan Allah bukan Isa Almasih atau Yesus Kritus atau Anak Tuhan. Dengan 

pertimbangan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempuyai kuasa atas istri 

dan anak-anaknya. Sehingga perkawinan beda agama dalam arti dengan ahli kitab, 

menurut hukum Islam adalah sah. Sedangkan berdasarkan Qs. Al Baqarah 221, yang 
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menyatakan bahwa baik laki-laki maupun wanita yang beragama islam dilarang 

kawin dengan orang musyrik. 

Bagi agama kristen, mengenai perkawinan beda agama itu tidak sah. Akan 

tetapi diperkecualikan bagi pemeluk agama kristen yang mendapatkan dispensasi dari 

pastur paroki. 

KetigaPengadilan yang berwenang menetapkan perkawinan beda agama 

adalah Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama non islam. Sedangkan apabila 

dalam kasus diatas pemohon tunduk pada hukum islam, maka yang berwenang adalah 

Pengadilan Agama.  
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