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IMPLEMENTASI PASAL 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN 

SUAMI ISTRI BEDA AGAMA 

(Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt) 

 

Abstrak 

Perkawinan merupakan suatu tuntunan agama (ibadah). Dimana setiap agama 

telah mengatur mengenai tata cara pelaksanaannya. Indonesia merupakan negara 

yang pluralis sehinggah terjalinnya suatu hubungan antara dua insan wanita 

dengan seorang pria atau pria dengan seorang wanita dengan masing-masing 

berbeda keyakinan tidaklah dapat dihindarkan, begitu pula terjadinya pernikahan 

beda agama. Penelitian ini tentang permohonan perkawinan beda agama yang 

dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon menyakini bahwa 

agama tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan sehingga 

kedua Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap pada kepercayaannya 

masing-masing dan melakukan perkawinan beda agama. padahal secara normatif 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan 

bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang 

berlaku. Namun dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Undang-undang 

Perkawinan tidak secara tegas menyatakan larangan kawin beda agama, maka 

selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan atau 

kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka 

perkawinan beda agama diperbolehkan. Penulis berpendaat bahwa, Hakim 

tampaknya lupa bahwa perkawinan adalah suatu ibadah bukan hanya sekedar 

nafsu dimana ibadah adalah bersumber dari perintah agama. Jika perkawinan 

adalah perintah agama seharusnya aturan agama lah yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim memperbolehkan pernikahan beda agama, dengan 

mengesampingkan aturan yang lain, larangan ini juga tertuang didalam pasal 8 

huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, 

dilarang kawin serta didukung oleh ideologi dasar negara yaitu Pancasila, dimana 

sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan telah menentukan syarat 

serta tata cara beribadah didalam masing-masing kitab suci agama. Sehingga 

berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 serta pasal 8 huruf f Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga aturan mengenai perkawinan 

didalam masing-masing agama, penulis menganggap bahwa penetapan hakim 

tidak sah karena bertentangan dengan aturan-aturan tersebut.   

 

Kata kunci: perkawinan, beda agama, ketuhanan yang maha esa 

  

Abstract 

Marriage is a pressure of a religion (religion). Every religion has regulated about 

the procedure of the implementation. Indonesia is a pluralist country where a 

relationship between two human beings with a man or a man and a woman with 

different beliefs cannot be avoided, nor is marriage a different religion. In this 

study is about the petitioner of different religious marriages filed by the first 
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petitioner and the second petitioner, the petitioner believed that religion wasn’t an 

obstacle to marriages so both petitioner remained in their stance to remain in their 

respective beliefs and engaged in different religious marriages. While the norms 

of Law No. 1 of 1974 on Marriage state that marriage is prohibited if the rules of 

the religion are prohibited as well as other applicable laws. However, in the 

judgment of the judge state that the Marriage Law does not explicitly that the 

prohibition of marriage different from religion, so long as the law does not specify 

that religious differences and beliefs are prohibitions on marriages, so the 

marriage that has a differences religion are allowed. The author argues that the 

Judge looks like forget about that marriage is a worship not just of lust where 

worship is a source of religious order. If marriage is a religious order it should be 

the rule of religion which is the basis for the judge's consideration of allowing 

marriages of different religions, by excluding other rules, this prohibition is also 

contained in article 8 letter f which states that marriage is forbidden between two 

persons who are in a religious or legal relationship Other things, forbidden to 

marry and supported by the national ideology of the Pancasila, where the first 

Godhead is the Divine God, God has determined the terms and manner of worship 

in each of the religious scriptures. So according to the provisions of Article 1 and 

Article 2 and Article 8 of the Law No. 1 of 1974 on Marriage as well as the rules 

on marriage in each religion, the authors consider that the designation of a judge 

is invalid because it contravenes these rules. 

 

Keywords: marriage, religious difference, divine divinity 
 

1. PENDAHULUAN 

Perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat sakral yang didalam pelaksanaanya  

adalah untuk mengikatkan diri antara seorang  laki-laki dan wanita guna 

menghalalkan  hubungan kelamin diantara keduanya berdasarkan ketentuan 

agama masing-masing yang dianut. Ketentuan mengenai perkawinan telah diatur 

didalam setiap masing-masing kepercayaan agama. menurut agama Islam 

pengertian perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah 

“Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada agama 

Kristen memandang bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita 

yang monogami yang diarahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan yang 

disucikan Kristus (Prawirohamidjojo, 1986). 

Pada agama Islam dan agama Kristen terdapat larangan dalam melakukan 

perkawinan dengan beda agama. Agama islam diatur dalam pasal 40 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara 
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seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang tidak 

beragama Islam. Telah jelas bahwa dalam pasal 40 huruf c menyebutkan adanya 

larangan melakukan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang 

beragama non muslim. Larangan nikah beda agama ini bertujuan untuk menjaga 

keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga serta akidah dan kemaslahatan umat 

islam (Kasdi, 2001). 

Pada agama Kristen 2 Korintus 6:14: Janganlah kamu merupakan pasangan 

yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan 

apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang 

dapat bersatu dengan gelap? Maksudnya dari nas epistel ini adalah bahwa kita 

harus memilih pasangan yang tepat dalam pasangan calon anda, jangan pernah 

memiliki perbedaan dalam ajaran Tuhan. Gereja Protestan umumnya menghindari 

perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari gereja 

akan mengijinkannya dengan catatan harus memenuhi persyaratan tertentu 

(Meliala, 2015). 

Keyakinan Kristen Protestan perkawinan itu mempunyai dua aspek yaitu 

pertama, perkawinan merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan 

masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-

undang negara. Kedua, perkawinan adalah soal agama yang harus tunduk pada 

hukum agama. Dengan demikian, Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa 

agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah 

dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara (Tarigan dalam 

Maris Yolanda Soemarno, 2003). 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya 

tidak mengkehendaki terjadinya perkawinan beda agama Ditegaskan dalam pasal 

2 ayat (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu” dan Pasal 8 huruf (f) bahwa “Perkawinan 

dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Telah secara jelas disebutkan dalam 

UU Perkawinan bahwa terdapat larangan melakukan perkawinan yang mana oleh 

agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam kasus ini telah 
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terjadi perkawinan antar beda agama yaitu mempelai pria beragama Islam dan 

mempelai wanita beragama Kristen. Dimana dalam agama Kristen terdapat 

larangan untuk melakukan perkawinan dengan agama lain yang mana sebuah 

perkawinan harus berdasarkan dengan hukum agama dan hukum negara yang 

berlaku.  

Kompilasi Hukum Islam membedakan perkawinan beda agama menjadi 

dua macam yakni beda agama sebelum dilaksanakannya perkawinan dan beda 

agama setelah terjadi perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan 

terus berlanjut saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah 

tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul 

setelah akad nikah sampai membina dan menjalankan rumah tangga, 

menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan yang 

bersangkutan. Berikut penjelasannya : 

1.1 Beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan  

Antara rukun dan syarat dalam perkawinan mempunyai konsekuensi hukum yang 

berbeda apabila dalam suatu perkawinan ternyata ada yang tidak terpenuhi. Ketika 

rukun nikah tidak terpenuhi, maka perkawinan harus dinyatakan batal demi 

hukum, artinya perkawinan itu sejak dilangsungkan sudah tidak sah dan 

pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum. Ketika syarat tidak terpenuhi, 

maka pembatalannya tergantung dari pengajuan para pihak dan apabila tidak ada 

pengajuan maka perkawinannya dianggap sah. 

1.2 Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan 

Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencegahan perkawinan begitu penting 

dengan menempatkannya sebagai salah satu kewajiban pejabat yang bertugas 

mengawasi perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena jika sebuah perkawinan 

yang cacat terjadi, maka dampaknya tidak sekedar memisahkan dua manusia yang 

terlanjur membangunkan cintanya dalam sebuah rumah tangga tetapi bisa 

melahirkan problem sosial bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

1.3 Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan 

Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri 

murtad, tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai dampak sebuah 
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perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan perkawinannya 

terhitung sejak Penetapan dijatuhkan. Jadi murtadnya seseorang tidak otomatis 

membuat perkawinannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang 

sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada Penetapan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap (Tarigan dalam Maris Yolanda Soemarno, 2003). 

Perkawinan beda agama pada dasarnya di Indonesia tidaklah diperbolehkan 

namun ada saja masyarakat  yang melakukannya, sehingga perlu diketahui 

bagaimana mereka mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terkait yang 

berwenang dan bagaimana mereka dapat mengimplementasikan Pasal 1 dan 2 UU 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam perkawinan mereka.       

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Implementasi Pasal 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang  Perkawinan Terhadap Pasangan Suami Istri Beda Agama. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai 

berikut: (1) Bagaimana hakim memutuskan pasangan beda agama dapat 

melangsungkan perkawinan di Indonesia?; (2) Bagaimana pelaksanaan 

perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan 

implementasi dari pasal 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan? 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. Metode 

normatif yaitu kaidah hukum, asas hukum yang terdapat dalam masyarakat 

sehingga dapat diketahui kedudukan hukum dan legalitas tentang permohonan 

izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama (Soemitro, 1998). 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan 

pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue 

aproach) (Marzuki, 2008)
.
 Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan 
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pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan 

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai 

kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, 

yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai 

permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-

literatur terkait Perkawinan khususnya. 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi 

peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum 

sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,menelaah, mencatat membuat 

ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Perkawinan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bagaimana hakim memutuskan pasangan beda agama dapat 

melangsungkan perkawinan di Indonesia 

Hukum perkawinan Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 1 menyatakan “Perkawinan ialah-ikatan-

lahir batin-antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

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

Ketuhanan Yang Maha esa”. Agama merupakan landasan dari suatu perkawinan 

karena perkawinan bukan saja sekedar unsur lahiriah namun unsur batiniah juga 

mempunya peranan yang sangat penting.  

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa pelaksanan perkawinan 

adalah atas dasar agama dan agar perkawinan sah menurut hukum negara maka 

perlu dilakukan pencatatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.  
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 Walaupun perkawinan beda agama didalam UUP tidak dijelaskan secara 

tekstual mengenai perkawinan beda agama, namun secara tersirat apabila 

dipahami maksud dari pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan 

bahwa agama memiliki peran utama dalam suatu perkawinan, sehingga penentuan 

boleh tidaknya suatu perkawinan tergantung daripada agama. Apabila agama 

menyatakan sah suatu perkawinan maka sah juga menurut hukum negara. Ketidak 

tegasan larangan melakukan perkawinan beda agama didalam UUP itu 

diakibatkan UUP hanya mengakomodir agar sah menurut aturan Negara suatu 

ibadah yaitu perkawinan didalam agama yang diakui di Indonesia secara Khusus 

dalam tulisan ini adalah agama Islam maupun Katolik, karena agama tidak serta 

merta melarang seluruh perkawinan beda agama maka sah tidaknya suatu 

perkawinan UUP menyerahkan seluruh aturannya menurut agama masing-masing 

jika Perkawinan sah manurut agama maka sah pula menurut aturan negara. seperti 

dimaksud aturan katolik dalam Kitab Hukum Kanon: Kan. 1086 § 1 “Perkawinan 

antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau 

diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”. § 2 

“Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-

syarat yang disebut dalam Kan. 1125”  

Pada ayat tersebut jelas menyatakan larangan Perkawinan antara Katolik 

dengan agama lainnya, namun pada aturan tersebut terdapat dispensasi yang 

membolehkan terjadinya suatu Perkawinan beda agama jika telah memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Kan. 1125 yang menyatakan bahwa “Izin 

semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang 

wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-

syarat.  

Pasangan beda agama yang tetap ingin melangsungkan Perkawinan yang 

tetap pada keyakinan masing-masing namun sah menurut negara para pihak dapat 

melakukan upaya hukum dengan membuat surat permohonan yang diajukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri wilayah tempat tinggal Pemohon. Agar surat 

permohonan dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka hakim 



8 

perlu memberikan pertimbangan dalam menentukan dapat diterimanya 

permohonan ijin Perkawinan beda agama.  

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu Penetapan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et buno) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu 

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dan tidak 

mengesampingkan aspek agama karena Perkawinan merupakan soal ibadah bukan 

hanya soal nafsu sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, 

baik, dan cermat, Majelis Hakim membuat penetapan harus memiliki dasar yang 

kuat dan matang dalam memutuskan suatu perkara sehingga setiap Penetapannya 

dapat dipertanggung jawabkan (Mertokusumo, 2002). Apabila pertimbangan hakim 

tidak teliti, baik dan cermat, maka Penetapan hakim yang berasal dari 

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah 

Agung (Arto, 2004).  

Sebagai bahan utama dalam pembahasan ini yaitu berkas Penetapan 

Nomor: 46/Pdt.P/2016/PN.Skt mengenai permohonan izin Perkawinan beda 

agama digunakan sebagai contoh kasus, untuk lebih memperjelas maka penulis 

akan paparkan datanya sebagai berikut: 

Bermula dari adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta terhadap pelaksanaan perkawinan dikarenakan 

perbedaan agama dengan alasan sebagaimana pokoknya tersebut dalam Pasal 2 

Ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 maka 

Aloysia Vettyana Ratnawati (25 Tahun, Katolik) berdomisili di Jl. Kebangkitan 

Nasional 5 A RT.001 RW.006 Kel. Penumping. Kec. Laweyan, Kota Surakarta, 

selanjutnya disebut-sebagai Pemohon I dan Dandi Ferdian (22 Tahun, Islam) 

berdomisili Jl. Siwal RT.005 RT.002 Desa Siwal, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo. 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II bersepakat untuk mengajukan 

permohonan ijin penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri 

Surakarta 

Para Pemohon menyakini bahwa agama tidaklah menjadi penghalang 

untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan asas hukum yang berlaku di 
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Indonesia sehingga kedua Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap pada 

kepercayaannya masing-masing dan melakukan perkawinan beda agama. 

Bahwa untuk kelengkapan pengajuan permohonan oleh Pemohon yang 

menyatakan permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta 

tetap pada permohonannya para Pemohon mengajukan surat-surat bukti  yang asli 

maupun fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir untuk diajukan 

dipersidangan berupa: kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga,  Surat Keterangan 

dari Desa, Kutipan Akta Kelahiran, surat dari dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kota Surakarta, kutipan akta nikah, surat pernyataan belum pernah menikah, 

serta surat pernyataan persetujuan menikah. 

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-

saksi dipersidangan yang dapat memberikan keterangan dibawah sumpah. Yang 

mengajukan saksi hanya dari pihak Pemohon I yaitu saksi Heribertus Soetardjo, 

SPD, selanjutnya disebut saksi I. Dalam keterangannya: saksi I merupakan 

tetangga serta ketua lingkungan tempat dimana Pemohon I berdomisili dan saksi I 

juga merupakan mantan guru SMP Pemohon I di SMP 10 Surakarta. Saksi I tidak 

mengenal Pemohon II, saksi I kenal dengan kedua orang tua Pemohon I, saksi I 

mengerti mengapa diajukan oleh Pemohon I sebagai saksi yaitu untuk 

memberikan keterangan mengenai maksud para Pemohon yang ingin untuk 

menadapatkan ijin dari pengadilan karena para Pemohon Ingin menikah di Kantor 

Catatan Sipil Surakarta namun ditolak karena para Pemohon beda agama. Saksi 

mengetahui jika Pemohon I belum Pernah Menikah, saksi mengetahaui jika kedua 

orang tua Pemohon I merestui perkawinan para Pemohon. Menurut saksi menikah 

beda agama dibolehkan dalam agama katolik, demikian keterangan dari saksi I.  

Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I adalah Sugeng Hartono 

selanjutnya disebut saksi II, dalam keterangannya: saksi II mengenal Pemohon I, 

saksi II bertetangga dengana Pemohon I, saksi II sebelumnya tidak mengenal 

Pemohon II, saksi II mengenal kedua orangtua Pemohon I, sepengetahuan saksi II 

perihal diajukannya Saksi II sebagai saksi dipersidangan adalah untuk 

mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk menikah beda agama di Kantor Catatan 

Sipil Surakarta karena Kantor Catatan Sipil Surakarta menolak keinginan mereka. 
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Menurut saksi sebagai penganut agama Kristen, perkawinan beda agama tidak 

diperbolehkan. 

Permohonan para Pemohon berdasarkan uraian singkat tersebut diatas 

dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti, menyatakan 

bahwa domisili salah satu Pemohon (Pemohon I) berada di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang 

memeriksa permohonan ini.  

Dari surat permohonan Pemohon serta keterangan yang diberikan 

dipersidangan dan memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi 

dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut: bahwa 

Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk bersama dengan melangsungkan 

perkawinan walaupun berbeda keyakinan antara mereka berdua. Keinginan para 

Pemohon tersebut telah diajukan dalam suatu Permohonan Pencatatan Perkawinan 

secara beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surakarta akan tetapi ditolak.  

Orang tua Pemohon I maupun Pemohon II telah mengetahui, menyetujui, 

serta telah memberi ijin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan 

dengan perbedaan agama diantara Pemohon dimana Pemohon I tetap pada 

Agamanya yaitu katolik, sedangkan Pemohon II tetap pada agamanya yaitu agama 

islam tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.  

Bahwa ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam UUP pasal 6 

Ayat (1) dan (2) tentang kesepakatan dan ijin orang tua, pasal 7 tentang usia 

perkawinan telah terpenuhi. 

Mengacu pada norma, perbedaan agama merupakan larangan untuk 

melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f UUP 

yang menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai 

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. 

Walaupun saksi Pemohon I yaitu saksi I menyatakan perkawinan beda agama 

dalam agama Katolik dibolehkan namun menurut hukum Kanon gereja katolik 

melarang adanya perkawinan beda agama sebagaimana dimaksud dalam kanon 

1086 yang menyatakan bahwa “perkawinan antara dua orang, yang diantaranya 
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satu telah dibaptis dalam gereja katolik atau diterima didalamnya, sedangkan yang 

lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. sedangkan didalam islam dengan tegas 

menyatakan larangannya terhadap perkawinan beda agama sebagaimana 

disebutkan dalam al-quran “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 

musyrik [dengan wanita-wanita mu’min] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. 

Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 

ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya [perintah-

perintah-Nya] kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS Al-

Baqarah: 221). Serta Fatwa MUI mengenai perkawinan beda agama, Berdasarkan 

Musyawarah Nasional (Munas) II pada 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan 

26 Mei-1 Juni 1980 M, MUI mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan beda agama 

atau kawin campur, hukumnya haram (Republika, 2009). 

Namun Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa asas hukum yang 

berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah 

menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan. Sehingga mereka berhak 

untuk mendapatkan ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan. 

Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang 

menyebutkan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan antara calon suami 

dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan 

Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya 

kesamaan hak azazi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun 

berlainan agama dan atau kepercayaan dan selama oleh undang-undang tidak 

ditentukan bahwa perbedaan agama dan atau kepereayaan merupakan larangan 

untuk melangsungkan perkawinan, maka asas ini adalah sejalan dengan jiwa Pasal 

29 Undang Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi 

setiap warga negara untuk memeluk agama dan atau kepercayaannya masing–

masing. dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 



12 

K/Pd/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi : "Bahwa perbedaan agama 

dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka. 

Bahwa dalam pertimbangan Hakim tersebut diatas Hakim melupakan 

bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang mana didalam masing-masing agama 

soal perkawinan terdapat aturannya sendiri. Ketidak tegasan larangan melakukan 

perkawinan beda agama didalam UUP itu diakibatkan UUP hanya mengakomodir 

agar sah menurut aturan Negara suatu ibadah yaitu perkawinan didalam agama 

yang diakui di Indonesia secara Khusus dalam tulisan ini adalah agama Islam 

maupun Katolik, karena agama tidak serta merta melarang seluruh perkawinan 

beda agama maka sah tidaknya suatu perkawinan UUP menyerahkan seluruh 

aturannya menurut agama masing-masing jika perkawinan sah manurut agama 

maka sah pula menurut aturan negara. Perkawinan adalah soalan ibadat bukan 

soalan nafsu semata Sehingga seharusnya hakim dalam memutus perkara ini 

hakim mempertimbangkan aturan agama karena didalam agama sudah sangat jelas 

mengatur mengenai perkawinan. Pasal 29 undang-undang dasar 1945 adalah 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perlu 

dipahami bahwa dalam hal beribadah seharusnya dilakukan menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing bukan beribadah menurut kainginan sendiri tanpa 

mempertimbangkan ketentuan agamanya.  

3.2 Pelaksanaan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan beda 

agama berdasarkan implementasi dari pasal 1 dan 2 Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah 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. Dari pengertian Pasal 1 UU Perkawinan dapat 

diketahui asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan (Hadikusuma, 1990). 

Pencatatan perkawinan diatur didalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. jo. Pasal 5 KHI “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 
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Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dan diatur secara rinci dalam PP No. 9 

Tahun 1975. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKEC). 

Sedangkan untuk yang beragama non Islam dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil 

yang berkedudukan di Kantor Pemerintah Daerah Tk. II (Adji, 2002). 

Perkawian beda agama melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 f maka instansi baik Kantor Urusan 

Agama dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda 

agama berdasarkan Pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 f Undang-Undang Perkawinan 

No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam 

penjelasan Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa dengan perumusan 

Pasal 2 ayat (1), maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa 

perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang 

dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh Undang-Undang Perkawinan.  

Untuk-melangsungkan perkawinan-beda agama yang tetap pada 

keyakinan-masing-masing namun sah menurut negara para pihak dapat 

melakukan-upaya-hukum-dengan-membuat-surat-permohonan-yang-diajukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri wilayah tempat tinggal Pemohon. Agar surat-

permohonan dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka hakim 

perlu memberikan pertimbangan dalam menentukan dapat diterimanya-

permohonan-ijin-perkawinan-beda-agama. 

Surat permohonan yang telah di tandatangani kemudian disampaikan 

kepada pengadilan negeri yang didaftarkan pada buku Register dan diberikan 

nomor urut yang kemudian pemohon membayar persekot biaya perkara yang 

besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 121 

HIR. 

Pemohon yang tidak bisa menulis atau membuat surat permohonan dapat 

mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri 

yang mencatat atau menyuruh mencatatnya yang diatur dalam pasal 120 HIR. 
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Nomor perkara yang telah ditetapkan dalam permohonan yang diajukan di 

pengadilan negeri kemudian oleh panitera diserahkan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri yang mana penyerahan tersebut dilakukan sesegera mungkin yaitu paling 

lambat 7 (tujuh) hari sesuai dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan, dikarenakan panitera tidak boleh memperlambat 

penyerahan agar tidak melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Seperti yang dijelaskan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian penetapan Majelis oleh Ketua 

Pengadilan Negeriapabila ketua berhalangan maka penetapan majelis dilakukan 

wakil ketua, setelahnya penetepan hari sidang yang ditetapkan oleh majelis yang 

menerima pembagian distribusi perkara yang kemudian dilakukan pemanggilan 

kepada para pihak berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR bahwa pemanggilan itu 

meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka dimana 

pemanggilan dilakukan oleh juru sita sesuai dengan kewenangan relatif yang 

dimilikinya (Sumaiyah, 2015). 

Setelah syarat diatas sudah dilengkapi dan diajukan kepada Dinas Catatan 

Sipil maka perkawinan beda agama tersebut sudah tercatat di catatan sipil. 

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu 

tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU 

Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan 

kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat 

diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada 

ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini 

sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui 

keabsahannya. Perkawinan beda agama dibolehkan setelah adanya Penetapan 

pengadilan yang menyatakan pasangan tersebut boleh melangsungkan pernikahan 

beda agama maka sah lah pernikahan tersebut menurut hukum negara. 

Dalam dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama tidak 

mengubah sesorang dalam menjalankan peran dalam keluarganya, seperti hak dan 

kewajiban seorang suami istri terkait hak dan kewajibannya tetaplah sama dan 

harus tunduk pada Undang-Undang yang mengaturnya. Begitu juga nanti terkait 
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dengan pola pengasuhan anak, sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua 

belah pihak suami dan istri. 

Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama 

dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut di sahkan oleh agama dan 

di catatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut 

ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).  Selanjutnya akibat hukum 

yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai 

masalah warisan. Misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak-

anaknya non-islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi islam untuk 

menerima maupun mewarisi harta warisannya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai Bagaimana hakim memutuskan 

pasangan beda agama dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia serta 

pelaksanaan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan beda agama maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan: 

Bahwa boleh atau tidaknya Perkawinan beda agama dilangsungkan menurut 

agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hukum dari 

masing-masing agama yang mengatur berdasarkan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu”. Karena pada prinsipnya 

agama Islam dan katolik, menentang keras tentang adanya perkawinan beda 

agama dikecualikan pada suatu hal tertentu dapat diperbolehkan. Namun pada 

kenyataannya pada Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt Hakim di Pengadilan 

dalam menetapkan permohonan pernikahan beda agama sama sekali tidak 

mempertimbangkan aspek agama. Hakim tampaknya lupa bahwa perkawinan 

adalah suatu ibadah bukan hanya sekedar nafsu dimana ibadah adalah bersumber 

dari perintah agama. Jika perkawinan adalah perintah agama seharusnya aturan 

agama lah yang menjadi dasar pertimbangan hakim memperbolehkan pernikahan 

beda agama, dengan mengesampingkan aturan yang lain, larangan ini juga 
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tertuang didalam pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang 

antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lain yang berlaku, dilarang kawin serta didukung oleh ideologi dasar negara yaitu 

Pancasila, dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan telah 

menentukan syarat serta tata cara beribadah didalam masing-masing kitab suci 

agama. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 serta pasal 8 huruf f 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga aturan 

mengenai perkawinan didalam masing-masing agama, penulis menganggap 

bahwa penetapan hakim tidak sah karena bertentangan dengan aturan-aturan 

tersebut. 

Pelaksanaan perkawinan beda agama pada dasarnya sama dengan 

pernikahan lain pada umumnya yang perlu dicatatkan berdasarkan aturan pada 

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perUndang-Undangan yang berlaku”. jo. Pasal 5 KHI “Agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dan diatur 

secara rinci dalam PP No. 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan bagi yang 

beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan 

Agama Kecamatan (KUAKEC). Sedangkan untuk yang beragama non Islam 

dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil yang berkedudukan di Kantor Pemerintah 

Daerah Tk. II. Namun yang membedakan adalah pernikahan beda agama agar sah 

menurut negara para pihak dapat melakukan upaya hukum dengan membuat surat 

permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri wilayah tempat 

tinggal Pemohon. Agar surat permohonan dapat diterima dan dikabulkan oleh 

Pengadilan Negeri maka hakim perlu memberikan pertimbangan dalam 

menentukan dapat diterimanya permohonan ijin perkawinan beda agama. Dalam 

dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama tidak mengubah sesorang 

dalam menjalankan peran dalam keluarganya, seperti hak dan kewajiban seorang 

suami istri terkait hak dan kewajibannya tetaplah sama dan harus tunduk pada 

Undang-Undang yang mengaturnya.  
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