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HAK DAN KEWAJIBAN PADA PERNIKAHAN BEDA  AGAMA  DI 

TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

 

Abstrak 

Tujuan daripada penelitian ini yaitu: a) untuk mengetahui status hukum 

pernikahan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam; b) Untuk 

mengetahui konsekuensi terhadap hak dan kewajiban terhadap pernikahan beda 

agama.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

normatif.  Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.  Hasil penelitian 

yang diperoleh yaitu bahwa Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap 

Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska didasarkan pada Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) 

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Pemohon perkara ini merasa hak-hak konstitusionalnya 

berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan 

berdasarkan hukum agama. Pemohon berpendapat pengaturan pasal ini akan 

berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya misalkan perkawinan beda agama hal ini 

mendukung Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska. Haram perkawinan antara 

laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah 

SWT dalamsurat al-Baqarah Ayat 221. Keputusan Fatwa MUI Nomor: 

4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan 

dengan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula 

yang kemudian diadopsi dan diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 

Fatwa ini dibentuk berdasarkan Al-Qur’an surat. al-Nisa [4] : 3); Al-Rum [3] : 

21); Al-Tahrim [66]:6 ); Al-Maidah [5] : 5); Al-Baqarah [2] : 221); Al-

Mumtahianah [60] : 10); Al-Nisa [4] : 25), Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi 

Hurairah r.a danKaidah Fiqh: “mencegah kemafsadatan lebih didahulukan 

(diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan”. 

 

Kata kunci: pernikahan beda agama, hukum menikah beda agama, putusan 

hakim  atas pernikahan beda agama 

 

Abstract 

The objectives of this study are: a) to determine the legal status of interfaith 

marriage according to positive law and Islamic law; b) To find out the 

consequences of the rights and obligations of interfaith marriage. The approach 

method used in this research is the normative method. This type of research is 

descriptive. The results obtained are that the analysis conducted by the author of 

the Determination Number: 421 / Pdt. P / 2013 / PN. Ska is based on the Decision 

of the Constitutional Court (MK) Number 68 / PUU-XII / 2014 rejecting the 

review of Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage 

which states: "Marriage is legal if it is carried out according to the law of each 

religion and belief". The petitioner for this case feels that his constitutional rights 

have the potential to be harmed by the enactment of the legal requirements of 



 

2 

marriage based on religious law. The Petitioner is of the opinion that the 

regulation of this article will have implications for the invalidity of marriages 

conducted outside the law of their respective religions and beliefs, for example 

interfaith marriages support the Decision Number: 421 / Pdt. P / 2013 / PN. Ska. 

Marriage between a Muslim man and a Muslim woman is haram. This is based on 

the word of Allah SWT in al-Baqarah Verse 221. MUI Fatwa Decree Number: 4 / 

MUNASVII / MUI / 8/2005 which was stipulated on July 29, 2005 in conjunction 

with the VII MUI National Deliberation in 2005. This general opinion was later 

adopted and followed by the Compilation of Islamic Law in Indonesia. This fatwa 

was formed based on the Qur'anic letter. al-Nisa [4]: 3); Al-Rum [3]: 21); Al-

Tahrim [66]: 6); Al-Maidah [5]: 5); Al-Baqarah [2]: 221Al-Mumtahianah [60]: 

10); Al-Nisa [4]: 25), Hadith narrated by muttafaq alaih from Abi Hurairah r. a 

and Fiqh Rules: "Preventing obedience takes precedence (takes precedence) than 

attracting benefit". 

 

Keywords: marriage of different religions, law of marriage of different religions, 

judge's decision on marriage of different religions 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkawinan merupakan sunatullah yang ditetapkan secara umum dan merupakan 

perilaku atau kebutuhan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hal ini 

diharapkan agar dalam perkawinan dapat memberikan generasi penerus bagi dunia 

pada umumnya dan masa depan keluarga secara khususnya (Hadikusuma, 2004). 

Perkawinan merupakan kebutuhan ataupun tuntutan secara alamiah ataupun murni 

yang terjadi pada semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan 

Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau 

mitsaqun ghalidan untu mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dalam 

pelaksanaannya (Abdurahman, 1992). 

 Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berati 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan 

menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada 

semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan” (Ghozali, 2003). 

 Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
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tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang 

sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

 Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama 

dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Sedangkan menurut Imam Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman 

Ghozali,tujuan perkawinan adalah (Ghozali, 2003): mendapatkan dan 

melangsungkan keturunan; memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat 

dan menumpahkan kasih sayang; memenuhi panggilan agama, memelihara diri 

dari kejahatan dan kerusakan; menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung 

jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang 

halal; membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas 

dasar cinta dan kasih sayang. 

 Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat 

dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu: Ayat (1); Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat 

(2); Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan 

menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan 

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. 

 Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum 

agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan 

kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau 

tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang 

dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut 

Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat 

hukum sebagai ikatan perkawinan. 
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 Hukum pernikahan menurut jumhur ulama’ adalah sunnah, sementara 

menurut pendapat sebagian besar pengikut Maliki menyatakan bahwa hukum 

pernikahan sunnah, sementara sebagian yang lain menyatakan wajib dan sebagian 

lain menyatakan mubah (Karsayuda, 2006). Perbedaan pendapat tersebut 

dikarenakan adanya shighat amr (tanda perintah) dalam firman Allah swt, QS An-

Nisa Ayat (4) yang berbunyi: “…fankihuu maa thoobalakum mina 

annisaa…”(Qodhi, 2008). Selain itu juga ada hadist nabi Muhammad SAW yang 

mengatakan: “tanaakahuu fa inni mukatsirun bikumul umam”. 

 Beberapa tahun belakangan ini sedang banyak terjadadi pernikahan beda 

keyakinan atau agama, baik dikalangan masyarakat umum maupun tokoh publik. 

Dalam ranah hukum terdapat pernikahan beda agama yang disahkan, melalui 

sebuah Putusan Nomor421/Pdt.P/2013/PN.Ska dimana para Pemohon telah 

sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya 

dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surakarta.  

 Tanggal 02 September 2013 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 I beragama Katholik, sedangkan Pemohon II beragama Kristen maka 

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta permohonan 

Para Pemohon tersebut ditolak, dengan alasan sebagaimana pokok tersebut dalam 

ketentuan Pasal 21  Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yaitu; 

pegawai pencatatan perkawinan berpendapat bahwa terhadap 

perkawinan tersebut dalam larangan menurut Undang-undang ini, maka 

ia akan menolak melakukan perkawinan. 

 

 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, yaitu; 
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Ayat (3) 

para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan 

kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pebncatat perkawinan yang 

mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan 

denghan menyerahkan keterangan penolakan tersebut;  dan 

 

Ayat (4) 

Pengadilan akan memaksa perkaranya dengan acara singkat akan 

memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut 

atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan 

 

 Hukum Islam membahas pernikahan beda agama sebagaimana dijelaskan 

pada Kitab Rawai’u Al-Bayan Tafsiru Al-Ayati berdasarkan Surat Al-Baqarah 

Ayat (221), yaitu: 

 “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 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.” 

 

 Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pelarangan 

melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu: Dilarang melangsungkan 

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu 

diantaranya; a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 

dengan pria lain; b) karena wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan 

pria lain; c) seorang wanita yang tidak beragama Islam. 

 Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: 

 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan hukum Islam dan 

Kompilasi Hukum Islam yang diakui oleh Negara Indonesia maka status 

pernikahan beda agama adalah terlarang dan tidak memberikan hak 

maupun kewajiban bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan beda 

agama tersebut”. 

 Pernikahan beda agama dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama. Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan 



 

6 

dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan 

pasangan yang melakukan pernikahan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 

56 ayat (1) Undang-undang perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan yang 

dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau 

antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan 

itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-

ketentuan undang-undang ini (Asiah, 2015). 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, 

karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-

asas hukum tentang perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama 

serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan (Muhammad, 2004). Jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk menggambarkan secara 

jelas mengenai perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta 

status hak dan kewajiban dalam pernikahan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Status Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan 

Hukum Islam 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak 

pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemohon perkara ini merasa hak-

hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan 

perkawinan berdasarkan hukum agama. Pemohon berpendapat pengaturan pasal 

ini akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya misalkan perkawinan beda agama. 

 Menurut Yusuf Qardhawi Sebuah pernikahan antara laki-laki muslim 

dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah 

berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka 
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hukumnya haram (Ghazali & Asrori, 2004). Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga 

mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Hal 

ini didasarkan pada firman Allah SWT dalamsurat al-Baqarah Ayat 221 sebagai 

berikut: 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik 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 kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. 
 

 Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari 

bangsa Arab maupun non-Arab selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Menurut 

pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab dalam hal ini Kristen 

atauYahudi haram untuk dinikahi (Zuhdi, 1991). 

 Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang 

ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan Musyawarah Nasional 

VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula yang kemudian diadopsi dan 

diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tentang pernikahan beda 

agama ini pada prinsipnya mempunyai kesimpulan hukum bahwa wanita muslim 

diharamkan menikah dengan laki-laki non mulim atau laki-laki muslim 

diharamkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Pertimbangan Fatwa MUI ini 

diantaranya adalah; bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan 

beda agama; bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang 

perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang 

keresahan di tengah-tengah masyarakat; bahwa di tengah-tengah masyarakat telah 

muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak 

asasi manusia dan kemaslahatan; bahwa untuk mewujudkan dan memelihara 

ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan 

fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman. 

 Kesimpulan daripada penelitian mengenai status hukum pernikahan beda 

agama menurut hukum positif dan hukum Islam terdapat peraturan. Peraturan 
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hokum positif tidak memberikan sinyal mengenai keabsahan pernikahan beda 

agama. Adapun Pasal 57 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan 

antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena 

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Dengan demikian berdasarkan undang-undang ini, perkawinan antar agama tidak 

termasuk perkawinan campuran melainkan memiliki pengertian tersendiri. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak 

pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini sudah jelas bahwa 

pernikahan beda keyakinan harus dianggap sah oleh hukum Negara jika 

dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga peratuan Agama. 

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada 

tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 

2005 bahwa fatwa ini dibentuk berdasarkan Al-Qur’an surat. al-Nisa [4] : 3); Al-

Rum [3] : 21); Al-Tahrim [66]:6 ); Al-Maidah [5] : 5); Al-Baqarah [2] : 221); Al-

Mumtahianah [60] : 10); Al-Nisa [4] : 25), Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi 

Hurairah r.a danKaidah Fiqh: “mencegah kemafsadatan lebih didahulukan 

(diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan”. 

3.2 Konsekuensi terhadap hak dan kewajiban terhadap pernikahan beda 

agama 

Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Penetapan Nomor: 

421/Pdt.P/2013/PN.Ska yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam 

tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut, dalam permohonan: 

Alvienilawati Yuniar Pemohon I dan Nugroho Endro Prastowo Pemohon II. 

 Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan 

perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Pada tanggal 02 September 

2013 Para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan 
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tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu Pemohon I beragama Katholik, 

sedangkan Pemohon II beragama Kristen maka oleh Kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Surakarta permohonan Para Pemohon tersebut ditolak, 

dengan alasan sebagaimana pokok tersebut dalam ketentuan pasal 21 Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 35 Undang Undang 

No.23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat 

dicatatkan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. 

 Hakim dalam pertimbangannya menimbang, bahwa setelah surat 

Permohonan Para Pemohon tertanggal 13 September 2013 dibacakan dan atas 

pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa Permohonannya tersebut 

telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada Permohonannya. Bahwa 

untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah 

mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan telah 

dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, bukti 

surat tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan sebagai alat bukti surat 

dalam Permohonan ini dan selanjutnya asli bukti surat tersebut dikembalikan 

kepada Para Pemohon bukti surat. 

 Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara obyektif 

sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak 

geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama 

yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana 

perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak diatur 

dalam suatu undang-undang. Hal ini juga didasarkan pada Putusan MARI no. 

1400 K/ Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan 

kasasi tentang ijin perkawinan beda agama.  

 Hakim dalam memberikan penetapan pada para pemohon I dan pemohon 

II yaitu sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk 

seluruhnya. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan 

Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surakarta Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan 
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Beda Agama Para Pemohon tersebut diatas ke dalam Register Pencatatan 

Perkawinan yang digunakan untuk itu.  Membebankan biaya permohonan kepada 

Para Pemohon sebesar Rp. 151.000, (seratus lima puluh satu ribu rupiah). 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap konsekuensi 

terhadap hak dan kewajiban terhadap pernikahan beda agama Penetapan Nomor: 

421/Pdt.P/2013/PN.Ska sebenarnya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Selain itu juga putusan hakim sangat bertentangan dengan 

Surat al-Baqarah Ayat 221 sebagai berikut: 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik 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 kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak 

pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 28 J UUD 1945 menyebutkan 

dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada 

pembatasan yang ditetapkan oleh UU. Perkawinan antar agama secara obyektif 

sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak 

geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama 

yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana 

perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak diatur 

dalam suatu undang-undang. Hal ini juga didasarkan pada Putusan MARI no. 

1400 K/ Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan 

kasasi tentang ijin perkawinan beda agama.  
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 Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang 

ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan Musyawarah Nasional 

VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula yang kemudian diadopsi dan 

diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tentang pernikahan beda 

agama ini pada prinsipnya mempunyai kesimpulan hukum bahwa wanita muslim 

diharamkan menikah dengan laki-laki non mulim atau laki-laki muslim 

diharamkan menikah dengan wanita ahlul kitab, fatwa ini dibentuk berdasarkan 

Al-Qur’an surat. al-Nisa [4] : 3); Al-Rum [3] : 21); Al-Tahrim [66]:6 ); Al-

Maidah [5] : 5); Al-Baqarah [2] : 221); Al-Mumtahianah [60] : 10); Al-Nisa [4] : 

25). 

 Secara substansi disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak itu dewasa 

dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku, walaupun perkawinan 

antara kedua orang tua telah putus. Demikian pula anak-anak wajib menghormati 

kedua orang tua dan mentaati kehendak mereka. Anak-anak yang masih berusia 

18 tahun dianggap masih dalam kekuasaan orang tuanya, dan kewajiban tersebut 

tetap berlaku walaupun ikatan perkawinan orang tua telah putus, sebagaimana 

diatur dalam pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 

 Orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 

42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: (1) Setiap anak 

mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak 

dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang 

tuanya. Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPA diterangkan bahwa anak 

dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan 

bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan 

agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung 

kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula 

dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena 

anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan 
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hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya, keluar hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak 

diakui oleh hukum. 

4.2 Saran 

Untuk Hakim, diharapkan kedepannya melihat dengan cermat mengenai 

perkawinan beda agama dalam hukum agama para pemohon sehingga tidak 

menimbulkan terjadinya polemic baik secara vertical dan horizontal dalam 

masyarakat. 

 Untuk Pengadilan, diharapkan memiliki mekanisme berupa pendidikan 

terhadap hukum agama masing-masing para pemohon yang akan mengajukan 

pernikahan beda agama. Hal ini akan memberikani informasi kepada para pihak 

mengenai konsekuensi jika melakukan perkawinan beda agama masing-masing. 
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