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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pernikahan adalah 

“sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga ( Rumah 

Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
1
  

Berdasarkan asas ini maka setiap pernikahan memiliki hubungan yang erat 

dengan agama , oleh sebab itu maka Undang-undang No 1 tahun 1974 ini 

juga menyatakan bahwa” syarat sah sebuah pernikahan adalah apabila 

dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaaan masing-masing calon 

pasangan nikah”.
2
 

Di Indonesia terdapat beraneka macam agama, sehingga dapat dilihat 

bahwa masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang 

mengarah kepada suatu perkawinan beda agama yang pada akhirnya hal 

tersebut akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat 

pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan beda agama tersebut. 

Perkawinan beda agama adalah “sesuatu yang sangat peka, bahkan 

pada tahun 1980 dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat 

Islam”.
3
 Pada agama Islam dan Kristen terdapat larangan dalam hal 

melakukan pernikahan beda agama tersebut, untuk umat yang beragama 

                                                             
1 Ny. Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang,Yogyakarta:Liberty, Hal. 138-
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Islam telah diatur“dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa 

dilarang melangsungkan  perkawinan antara seorang pria dan wanita karena 

keadaan tertentu seorang wanita yang tidak beragama Islam”.
4
”Dan 

disebutkan juga dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa seorang wanita Islam 

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragam 

Islam. dalam hal ini dapat diketahui bahwa Islam melarang umatnya baik pria 

maupun wanita yang beragama Islam untuk menikahi seorang pria atau 

wanita yang tidak beragama islam”.
5
 larangan melakukan nikah beda agama 

tersebut “bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kebahagian rumah tangga 

serta akidah dan kemaslahatan umat Islam”.
6
 Dan juga dalam agama Katolik 

pernikahan beda agama juga telah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 

(KHK) tersebut dijelaskan dalam Kan 1086 §1 Bahwa “Perkawinan antar dua 

orang, yang diantaranya satu telah di baptis dalam gereja Katolik atau 

diterima didalamnya dan tidak meninggalkannya dalam tindakan formal, 

sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah”.
7
 

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang 

tentang perkawinan terdapat larangan melakukan perkawinan yang mana oleh 

agamanya atau peratuaran lain yang berlaku bagi masing-masing pihak 

dilarang untuk kawin, dalam kasus tersebut telah terjadi perkawinan antar 

beda agama yang mana mempelai pria beragama Katolik dan mempelai 

                                                             
4 Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 

122 
5 Ibid hal.123 
6 Abdurrohman Kasdi, 2001, Masail Fiqiyah Kajian Fiqih Atas Masalah-Masalah Kotemporer, 

Kudus: Nora Media Enterprise, hal.125 
7 Kitab Hukum Kanonik 1983, “ http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=823-827”, diakses 

Kamis 14 maret 2019, pukul 10.00 
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wanita beragama Islam. Didalam agama Katolik pernikahan beda agama 

terdapat larangan untuk melakukan perkawinan dengan agama lain tersebut 

telah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang mana sebuah 

perkawinan harus dilakukan berdasarkan dengan hukum agama dan hukum 

negara yang berlaku.
8
  Sedangkan dalam pandangan agama Islam perkawinan 

beda agama juga terdapat sebuah larangan untuk melakukan pernikahan beda 

agama telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 44 (KHI) 

bahwasanya seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
9
 

Bahwasanya telah diketahui dalam melakukan suatu perkawinan beda 

agama itu tidak diperbolehkan di negara Indonesia. Akan tetapi pada faktanya 

atau realitanya , terdapat beberapa peristiwa yang mana masyarakat Indonesia 

masih melakukakan perkawinan beda agama tersebut. Hal itu, perlu menjadi 

suatu pertimbangan tentang Bagaimana cara mereka melakukan pernikahan 

beda agama tersebut mendapatkan suatu ijin dari para pihak yang berkaitan 

yang mempunyai suatu kewenangan sehingga dapat memberikan ijin untuk 

melaksanakan perkawinan beda agama tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan  

suatu penelitian dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN 

BEDA AGAMA(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/ 

Pdt.P/ 2018/PN.SKA) 

 

                                                             
8 Kitab Hukum Kanonik 1983, “ http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=823-827”, diakses 

Kamis 14 maret 2019, pukul 10.00 
9 Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

terdapat beberapa hal yang akan menjadi pokok masalah, yaitu : 

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama? 

2. Bagaimana akibat Hukum terhadap adanya penetapan pengadilan negeri  

permohonan pernikahan beda agama kasus perkara perdata Nomor 

454/Pdt.P/2018/PN.SKA? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

perkawinan beda agama dalam kasus perkara perdata Nomor 

454/Pdt.P/2018/PN.SKA? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan pernikahan beda agama. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pernikahan beda 

agama. 

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pernikahan 

beda agama. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu 

pengetahuan, dan memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum 

perdata khususnya dalam  pelaksanaan pernikahan beda agama. 
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2. Bagi Masyarakat 

Untuk menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum perdata 

tentang pelaksanaan pernikahan beda agama. 

3. Bagi Imu Pengetahuan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang 

hukum perdata mengenai pernikahan beda agama sehingga dapat 

dijadikan referensi bagi peneliti- peneliti. 

E.  Metode Penelitian 

Metode penelitian  merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.
10

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif  

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut 

disusun secara sistematis,dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti.
11

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dari skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang dimaksud “untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah 

                                                             
10 Khudzifah Dimyati, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammdiyah 

Surakarta. hal.3 
11

 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitiian Hukum, Jakarta : UI Press, hal.52 
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“untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 

memperkuat teori lama”.
12

 Dalam hal ini penulis ingin mengetahui 

dengan cara menguraikan secara sistematis dan  menyeluruh atas 

pernikahan beda agama tersebut. 

3. Sumber Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang berguna mempermudah 

penulis melakukan penyusunan penelitian ini, maka penulis mengambil 

sumber data sebgai berikut: 

a. Data Primer 

1) Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Surakarta. 

Dipilihnya lokasi tersebut karena untuk mempermudah 

dijangkau oleh penulis selama mengerjakan penelitian. 

2) Subyek Penelitianya 

Yang menjadi subyek penelitian adalah pelaku nikah beda 

agama serta  putusan hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Dalam  mencari data sekunder  diperlukan bahan-bahan hukum 

sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer, meliputi : 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

                                                             
12

 Ibid hal.10 
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c) Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

d) UUD 1945 

e) Kompilasi Hukum Islam. 

f) Kitab Hukum kanonik. 

g) Yurisprudensi. 

2) Bahan Hukum Sekuder 

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang 

berkaitan dengan proses pelaksaan pernikahan beda agama. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk 

memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Studi Kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder dengan 

mempelajari kelima bahan tersebut yaitu bahan hukum primer yang 

terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Hukum Kanonik dan 

Yurisprudensi, bahan hukum sekunder  yang terdiri dari literatur-literatur 

yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dan bahan hukum tersier 

yang berguna untuk memperjelas bahan hukum primer  dan bahan hukum 

sekunder. 
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5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam  penelitian ini 

adalah data secara Kualitatif, yaitu ”penelitian yang mengacu pada norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan serta norma-norma yang ada  dimasyarakat”.
13

 Selanjutnya 

data tersebut digunakan sebagai bahan rujukan untuk memahami dan 

memperoleh  pengertian yang lebih mendalam dan menyeluruh  untuk 

memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan. 

  

                                                             
13

 Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika. Hal.105 
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F. Kerangka Pemikiran  
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Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas. Tidak diaturnya masalah 

perkawinan beda agama tersebut maka tidak jelas pula diperbolehan atau 

tidaknya perkawinan beda agama. Undang-undang perkawinan hanya 

mengisyaratkan untuk menyerahkan kepada masing-masing agama untuk 

menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut. 

“Artinya Suatu perkawinan dilarang atau tidaknya, atau apakah calon 

mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau tidak tergantung kepada 

ketentuan-ketentuan hukum agamanya masing-masing”.
14

 

Pihak kantor catatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku menyarankan 

kepada pasangan beda agama  yang akan menikah harus mendapatkan izin 

terlebih dahulu dari pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya 

pertimbangan apakah yang digunakan hakim dalam menentukan keputusan  

terhadap permohonan ijin pernikahan beda agama. Pertimbangan atau juga 

yang disebut considerans merupakan dasar dari pada putusan. Dalam 

memutuskan suatu perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar 

keputusannya dapat dipertanggung jawabkan. “Hakim wajib mencantumkan 

dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap keputusan”.
15

 

G. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah  didalam melakukan penulisan hukum ini, maka 

perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 ( empat ) bab 

sebagai berikut : 

                                                             
14 Asmin, 1996, Status Perkawinan Antar Agama, Jakarta: Dian Rakyat. Hal.68 
15

 Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Aacara Perdata, Yogyakarta:Liberty. Hal.184 
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BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini Penulis menguraikan tentang 

tinjauan umum tentang Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun 

dan Syarat-Syarat Perkawinan, Pengertian Perkawinan Beda Agama,Akibat 

Hukum Pernikahan Beda Agama, Administrasi Kependudukan. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai. Pertama menguraikan faktor yang 

menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama. Kedua menguraikan akibat 

hukum terhadap adanya penetapan pengadilan negeri tentang pernikahan beda 

agama. Ketiga menguraikan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam 

mengabulkan perkawinan beda agama  dalam kasus perkara perdata nomor 

454/Pdt.P/2018/PN.SKA. 

BAB IV Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

  


