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ABSTRAK 

 
Setiabudi, Lysa, 2016. “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap 

Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”. 

Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I :Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. Pembimbing II : 

Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 

 

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama,Putusan Pengadilan Negeri, Izin 

Perkawinan Beda Agama 

 

 

Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan 

seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat 

(1) UUP No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 

dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam prakteknya masih 

sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah 

satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri 

Ungaran 

Perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar hukum 

dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau 

menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri? (2) Bagaimanakah 

Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan? 

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, spesifikasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.Jenis data yang digunakan 

berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara.Data sekunder berupa 

Putusan Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran. 

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan 

permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang 

mengatur secara tegas perkawinan beda agama, maka berdampak adanya 

kekosongan hukum. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan 

izin perkawinan beda agama adalah Pasal 2 (1) UUP No 1 Tahun 1974 

menyatakan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaan. (2) Implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan adalahbahwa 

dikabulkannya permohonan tidak menimbulkan persoalan hanya saja nanti 

berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan tidak 

dikabulkannya permohonan menimbulkan persoalan tentang keabsahan 

perkawinan dan tidak diakuinya segala akibat hukum perkawinan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa tidak adanya peraturan 

yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Hakim dalam 

mengabulkan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, 

dan Hakim dalam menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) secara 

jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan 

kecuali sesuai dengan agamanya.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, khususnya 

apabila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari 

kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari 

cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai 

beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam,Kristen Protestan, 

Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.Dengan adanya interaksi sosial ini 

membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam 

jenjang perkawinan. 

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau 

pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan 

dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. (H. Hilman 

Hadikusuma, 1990: 1) 

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi 

kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya 

dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian.Melainkan juga dipandang 

sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan 

kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul 

ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan 
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kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak. Dengan perkawinan akan 

timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. (Afandi, 2004:93) 

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang 

akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu 

masalah keagamaan  yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan 

kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap 

agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga 

pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran 

agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. (Usman, 

2006:303)  

Pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaanya 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan yang di khususkan bagi warga Negara 

Indonesia yang beragama Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu : 

“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”. 

Maksud ikatan lahir batin di sini adalah merupakan ikatan antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang secara wajib diikatkan 
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dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam Al-Qur’an An-Nisa (4):1 

menjelaskan : 

ا  يَا أَيَُّها الٌَّاُس اتَّقُىا َربَُّكُن الَِّذي َخلَقَُكْن ِهْي ًَْفس   ٌُْهَوا ِرَجاًلا َكثِيزا ٌَْها َسْوَجَها َوبَثَّ ِه َواِحدَة  َوَخلََق ِه

َ الَِّذي تََساَءلُىَى بِِه َواْْلَْرَحاَم  َوًَِساءا  َ َكاَى َعلَْيُكْن َرقِيباا  َواتَّقُىا اَّللَّ  ﴾١﴿الٌساء: إِىَّ اَّللَّ

Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan 

perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan.Manusia 

diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga menjadi subyek 

yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia 

diberi tanggung jawab atas tindakannya. (Karsayuda, 2006:5) 

Undang-Undang Perkawinan sebelum dirumuskan, terdapat sebuah 

peraturan mengenai perkawinan campuran, yaitu Stbl. 1989 No. 158.Pada 

Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di 

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. 

KUHPerdata tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, 

hanya dalam Pasal 26 KuhPerdata memberikan batasan.Pasal 26 KUHPerdata 

berbunyi “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam 

hubungan-hubungan perdata”.Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa 

KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian 

perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak 

(calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdata 

“Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah 
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pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di 

hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”. (Meliala, 2012:49) 

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya 

sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat 

hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya 

suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan 

masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda 

dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang 

memandang perkawinan hanya sebagai perbuataan keperdataan sebagaimana 

dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. (Syahrani, 2006:80) 

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan 

beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Walaupun demikian dalam 

kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah-tengah masyarakat 

yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan 

melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali 

lagi ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah 

perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974.Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan 

bahwa sepanjang hukum agama masing-masing pihak membolehkan 

terjadinya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak akan 

menjadi masalah. Namun jika hukum agamamasing-masing pihak tidak 

membolehkan adanya perkawinan beda agama, maka hal tersebut akan 
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menjadi masalah karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing pihak. Maka sejak berlakunya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia 

bersifat menentukan.Dari pasal tersebut menjelaskan tidak ada lagi 

perkawinan diluar hukum agama masing-masing. 

Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 semakin menimbulkan silang pendapat mengenai boleh tidaknya 

perkawinan beda agama dilakukan di Indonesia, karena Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan 

beda agama. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1)  ini, tidak ada 

perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan 

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain 

dalam Undang-Undang. (Sudarsono, 2005:10) 

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang Muslim melakukan 

perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur didalam pasal 40 

huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut : 

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita 

karena keadaan tertentu : 

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 

dengan pria lain. 
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b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria 

lain. 

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. (Karsayuda, 2006:7) 

 

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur 

didalam pasal 44 KHI yang selengkapnya disebutkan bahwa “Seorang wanita 

Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidal 

beragama Islam”. 

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2): 221, Ayat tersebut dipandang 

memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. 

Ayat ini dijadikan dasar utama dalam mengkonstruksi ketentuan larangan 

kawin lintas agama.Ayat ini melarang secara tegas bahwa laki-laki yang 

beragama Islam (Muslim) dilarang mengawini wanita musyrik dan larangan 

agar tidak mengawinkan wanita yang beriman (Muslimah) dengan laki-laki 

musyrik. 

Suatu perkawinan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) , 

tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undnag-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan 

perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi 

jelas, baik bagi suami istri maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga 

jika diperlukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat bukti tertulis 

yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya suatu 

perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa sudah ada peristiwa perkawinan 
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sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif saja.(K 

Wanjik Saleh, 1978:17) 

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 

tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak 

beragama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan 

Sipil. Dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan 

melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita beragama Non Islam 

tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat 

perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, 

sebab di luar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan 

perkawinan. Kecuali dengan mengajukan permohonan penetapan pada 

Pengadilan Negeri guna mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan 

beda agama. Pengadilan Negeri memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan pasangan beda agama.  

Pada hakekatnya sekarang ini masih ada keluarga yang telah 

melaksanakan perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dengan 

NonIslam. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan 

dari Pengadilan, salah satunya Penetapan Pengadilan Negeri Magelang dan 

Pengadilan Negeri Ungaran yang berisi tentang pemberian izin untuk 

melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pegawai kantor catatan 

sipil Magelang dan Ungaran, perkawinan mereka dilaksanakan setelah 
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diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Junto Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Undang-Undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya 

mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan 

kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak 

melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di 

Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk 

agama yang berlainan. 

Peraturan perundang-undangan sesudah tahun 1974 telah menimbulkan 

unifikasi peraturan perundangan tentang perkawinan. Berdasarkan hal diatas 

penulis tertarik untuk mengetahui beberapa masalah yang timbul sebagai 

akibat dari dilangsungkannya perkawinan antar Warga Negara Indonesia 

yang menganut agama Islam dan NonIslam dan mempelajari bagaimana 

perkawinan antar WNI yang berbeda agama tersebut pada hakekatnya dapat 

terjadi, dan bagaimana keabsahan perkawinan tersebut menurut Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat seperti yang 

ditemukan dibeberapa Pengadilan Negeri di Jawa Tengah yang memberikan 

penetapan atas permohonan perkawinan beda agama. Sebagai contoh 

permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri di Jawa Tengah 

Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL 

Pemohon Yudi Kristanto dan Yeni Aryono. Penetapan Pengadilan Negeri 
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Magelang Nomor: 06/Pdt.P/2014/PN.MGL Pemohon Feri Anggoro dan 

Brigitta Yuli Susanti. Dan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 

08/Pdt.P/2013/PN.UNG Pemohon Ary Jokopriyanto dan Natalia Sutrisno.  

Beberapa contoh Penetapan Pengadilan Negeri mengenai permohonan izin 

perkawinan beda agama seperti yang ditemukan pada Pengadilan Negeri 

Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran, dan tidak menutup kemungkinan 

dibeberapa pengadilan negeri di daerah lain juga mengabulkan permohonan 

izin perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dan NonIslam. Dari 

beberapa penetapan pengadilan, ditemukan beberapa permohonan izin 

perkawinan beda agama yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan Negeri. 

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman.Sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman maka 

hakim adalah penegak hukum dan keadilan.Dalam rangka menegakkan 

hukum dan keadilan, hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan dalam masyarakat.Hakim harus mempunyai pengetahuan 

pengetahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.Oleh karena itu, ada 

larangan bagi hakim untuk menolak, memeriksa mengadili dan memutus 

perkara yang sudah diajukan kepadanya.Hakim dalam memutuskan perkara 

harus memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, salah satunya 

dengan prinsip kebebasan.Seorang hakim harus menegakkan dan memberi 

contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun 

aspek kelembagaan. 
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Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melihat 

inti pokok dari permohonan para pemohon. Melihat Keputusan hakim dari 

beberapa pengadilan negeri di Jawa Tengah ditemukan bahwa adanya suatu 

perbedaan dasar dan pertimbangan hakim dalam melihat dan memberikan 

penetapan perkawinan beda agama tersebut. 

Adanya perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil 

dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah 

yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai hak dan 

kewajiban suami istri, kewarisan dan pemeliharaan anak. Namun jika orang 

tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara 

orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Selain 

itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama tersebut 

bercerai pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut 

selain itu jika salah satu dari pasangan beda agama tersebut ada yang 

meninggal dunia bagaimana dengan masalah kewarisan. Dari masalah 

kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari 

perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda 

agama dengan si anak tersebut. Oleh karena perkawinan beda agama hanya 

akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang 

perkawinan beda agama.  

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi 
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TerhadapPutusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Permohonan Izin 

Perkawinan Beda Agama)”. 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti 

mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni : 

1) Masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda 

agama yang terlebih dahulu meminta penetapan di Pengadilan Negeri guna 

mendapatkan izin. 

2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan 

atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang 

dan Pengadilan Negeri Ungaran. 

3) Implikasi dari penetapan permohonan terhadap perkawinan. Jika 

dikabulkan tidak ada masalah akan tetapi nanti akan timbul hubungan 

diantara suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan tidak dikabulkannya 

permohonan akan menimbulkan akibat berupa keabsahan perkawinan. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan, maka untuk 

menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya 

keluar dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah 

dipilih tersebut, maka untuk itu fokus pembahasan masalah dalam penulisan 

skripsi ini hanya dalam lingkup: 
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1. Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Magelang dan 

Pengadilan Negeri Ungaran dalam menjatuhkan penetapan 

mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama. 

2. Implikasi hukum terhadap penetapan Hakim dalam mengabulkan atau 

menolak izin perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri 

Magelan dan Pengadilan Negeri Ungaran terhadap perkawinan. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar  belakang, permasalah yang dapat dimunculkan dalam 

antara lain : 

1) Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di 

Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran? 

2) Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadapa perkawinan 

tersebut? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan 

atau menolak permohonan perkawinan beda agama pada Pengadilan 

Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran. 

2. Mendiskripsikan akibat dari dikabulkannya atau ditolaknya permohonan 

perkawinan beda agama terkait dengan hubungan diantara suami istri, dan 
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anak-anaknya serta keabsahan perkawinan jika penetapan permohonan 

tersebut ditolak. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang 

berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan 

khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama. 

b. Menambah sumber kepustakaan tentang analisis putusan Pengadilan 

meneganai permohonan izin kawin beda agama bagi perpustakaan 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai analisis 

putusan Pengadilan mengenai perkawinan beda agama yang ditinjau 

dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah 

ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu 

memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat 

terutama menyangkut masalah meneganai Pernikahan Beda Agama. 
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c. Bagi Pemerintah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan : 

1. Dapat dijadikan referensi dalam pembuatan sebuah produk hukum 

yang terkait dengan kepastian hukum.  

2. Dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan izin penetapan 

perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri. 

 d. Bagi Hakim 

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak 

permohonan perkawinan beda agama. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyususnan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan 

permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. 

Adapun maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan 

menguraikan masalah dengan baik.Bagian awal merupakan bagian 

pendahuluan skripsi yang terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, halaman abstrak, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

a. Bagian inti yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

 BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang 

masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 
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perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang landasan teori 

terkait perkawinan beda agama. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi uraian tentang metode 

penelitian yang digunakan penulis. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi uraian jawab atas 

masalah yang dirumuskan di bab pendahuluan dengan jelas, sistematis 

dan tuntas. 

 BAB V PENUTUP, berisi simpulan dan saran. 

b. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran.Isi daftar pustaka 

merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Demi menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh Penulis, maka 

penulis memaparkan penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai 

hal-hal yang terkait dengan Perkawinan Beda Agama. Dalam hal 

penelitian yang mereka lakukan hanya akan dipaparkan inti dari 

penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa 

penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan 

penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran yang dilakukan ditemukan 

beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan Perkawinan 

Beda Agama tetapi memiliki subtansi yang berbeda antara lain, sebagai 

berikut : 

1. Prosedur Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Ditetapkan Oleh 

Pengadilan (Studi Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama 

di Pengadilan Negeri Salatiga, Ungaran dan Salatiga) oleh Puspita 

Respati Ning Tyas tahun 2014, pada Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang dengaan rumusan masalah : (1) Bagaimana prosedur 

pencatatan perkawinan beda agama? (2) Mengapa hakim mengabulkan 

permohonan perkawinan beda agama? 

2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Mendapat Penetapan 

Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 Huruf  a Undang-Undnag Nomor 
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23 Tahun 2006 Tentang Administrsi Kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakrta oleh Muhammad Rifki 

Taufik tahun 2010, pada Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan 

pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Surkarta? (2) Bagaimana akibat hukum pada 

perkawinan beda agama? 

Penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini terdapat perbedan, 

yaitu dalam penelitian Prosedur Pencatatan Perkawinan Beda Agama 

Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan (Studi Penetapan Hakim Tentang 

Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Salatiga, Ungaran dan 

Salatiga) oleh Puspita Respati Ning Tyas tahun 2014, pada Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang yaitu lebih mengkaji mengenai 

Prosedur Pencatatan Perkawinan beda agama dan bagaimana hakim dapat 

mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan pada penelitian 

yang dilakukan Muhammad Taufik tahun 2010 pada Universitas Negeri 

Semarang dengan penelitian Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang 

Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 Huruf  a 

Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrsi 

Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakrta 

lebih mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan 

beda agama di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surakarta dan 

bagaimana akibat hukum pada perkawinan beda agama. Sedangkan dalam 
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penelitian skripsi ini lebih mengkaji mengeai bagaimana dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau 

menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan 

Pengadilan Negeri Ungaran dan bagaimanakah Implikasi hukum terhadap 

penetapan Hakim tentang dikabulkannya izin perkawinan beda agam pada 

pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran.  

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

2.2.1.1Pengertian Perkawinan 

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan 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. 

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa : 

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang 

pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, 

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, 

tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. 

Membentuk keluaraga yang bahagia rapat hubungannya dengan 

keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, 
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pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang 

tua.(Djubaidah, 2010:212) 

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undangag-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan “perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah 

tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdassarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” dapat ditafsirkan sebagai berikut : 

1. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau 

tidak boleh berlaku “Hukum Perkawinan” yang bertentangan 

dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau 

“Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-

kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau “Hukum Perkawinan” 

yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi Umat 

Hindu, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan 

kesusilaan agama Budha bagi umat Budha, atau “Hukum 

Perkawinan” yang tidak bertentangan dengan ajaran Kong Hu 

Cu bagi orang ppenganut Kong Hu Cu. 

2. Negara Indonesia wajib menjalankan Syari‟at atau Hukum 

(Perkawinan) Islam bagi orang Islam, Hukum (Perkawinan) 

Nasrani bagi orang Nasrani, Hukum (Perkawinan) Hindu bagi 

orang Hindu, Hukum (Perkawinan) berdasarkan agama Budha 

bagi orang Budha, dan Hukum (Perkawinan) berdasarkan 

ajaran Kong Hu Cu bagi orang Kong Hu Cu, sekadar dalam 

menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau 

perantaraan Kekuasaan Negara. (Djubaidah, 2010:213) 

 

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya 

berdasarkan Pasal 2 ayat 1 adalah merupakan “Peristiwa Hukum” 

peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “Peristiwa Hukum” 

yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku” dengan 

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

masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang 
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Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak 

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

(Djubaidah, 2010:214)  

2.2.1.2Syarat Sah Perkawinan 

Agar dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi 

syarat-syarat perkawinan yaitu : 

a. Syarat Materiil  

Syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan 

perkawinan terutama mengetahui persetujuan, izin, syarat-

syarat materiil diatur dalam pasal 6 s/d pasal 11 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dibedakan lagi dalam 

syarat materiil yang absolute atau mutlak dan syarat materiil 

yang relatif. 

1) Syarat Materiil Mutlak merupakan syarat-syarat yang 

berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapa dia 

akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi : 

a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon 

mempelai. (Pasal 6 ayat 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974) 

b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus 
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mendapat izin kedua orang tua. (Pasal 6 ayat 2 UUP 

Nomor 1 Tahun 1974) 

c) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 tahun. (Pasal 7 ayat 1 UUP Nomor 1 

Tahun 1974) 

2) Syarat Materiil Mutlak merupakan syarat yang melarang 

perkawinan antara seorang dengan seorang tertentu, yaitu : 

a) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga yakni hubungan kekeluargaan 

karena darah dan perkawinannya, yang ditentukan pada 

pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 : 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus 

kebawah maupun keatas. (Pasal 8 huruf a UU No 1 

Tahun 1974) 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan 

menyamping yaitu antara saudara orang tua dan 

antara seorang dengan saudara neneknya. (Pasal 8 

huruf b UU No 1 Tahun 1974) 

3) Berhubungan semendan yaitu mertua, anak tiri, 

menantu, dan ibu bapak atau tiri. (Pasal 8 huruf c 

UU No 1 Tahun 1974) 
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4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak 

susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. 

(Pasal 8 huruf d UU No 1 Tahun 1974) 

5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi 

atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami 

beristri lebih dari seorang. (Pasal 8 huruf e UU No 1 

Tahun 1974) 

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. (Pasal 8 

huruf f UU No 1 Tahun 1974) 

b) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali 

dalam hal yang diijinkan oleh Pasal 3 ayat 4 dan pasal 

4. (Pasal 9 UU No 1 Tahun 1974) 

c) Larangan perkawinan antara dua orang yang telah 

bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya menentukan 

lain. (Pasal 10 UU No 1 Tahun 1974) 

d) Untuk seorang wanita yang putus perkawinannya 

berlaku jangka waktu tunggu. (Pasal 11 UU No 1 Tahun 

1974) 

b. Syarat Formil 

Syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan 

dengan upacara nikah.Syarat formil yang merupakan syarat 
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yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.Diatur 

dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang terdiri dari tiga tahap, 

yaitu : 

1) Tahap Pertama 

a) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan 

perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. 

(Pasal 3 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975) 

b) Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis 

oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau 

wakilnya. (Pasal 4 PP No 9 Tahun 1975) 

c) Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, 

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan 

apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin 

disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. 

(Pasal 5 PP No 9 Tahun 1975) 

2) Tahap Kedua 

a) Penelitian yang dilakukan oleh pegawa pencatat 

apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan 

apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-

Undang. (Pasal 6 ayat 1 PP No 9 1975) 

b) Pegawai pencatat meneliti pula : 

Kutipan akta kelahirsn atau surat kenal lahir calon 

mempelai, keterangan mengenai nama, agama, 
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pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon 

mempelai. (Pasal 6 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975) 

3) Tahap Ketiga 

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak 

melangsungkan perkawinan, setelah dipenuhinya tata 

cara dan syarat-syarat serta tiada sesuatu halangan 

perkawinan.  

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 s/d 12 sebagai berikut : 

a) Adanya persetujuan calon mempelai. 

b) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia 

calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. 

c) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calo mempelai 

yang belum berusia 21 tahun. 

d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak 

dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin. 

e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. 

f) Bagi suami istri yang sudah bercerai, lalu kawin lagi satu sama 

lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan 

kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga 

kalinya. 
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g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon wanita yang 

janda. (Syahrani, Ridwan 1992:64) 

Mengatur larangan kawin  Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, 

larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinannya karena 

cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Jadi, setelah cerai yang 

kedua kalinya mereka tidak dapat kawin lagi untuk yang ketiga pada orang 

yang sama. Hal ini dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk 

keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya 

perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan 

masak-masak. Ketentuan pada pasal 10 UUP bertujuan agar mencegah 

tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-

benar dapat menghargai satu sama lain. 

2.2.1.3Larangan Perkawinan 

  Undang-Undang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk 

meluangsungkan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 8,9 dan 10. 

Kiranya dapat digolongkan menjadi 7 macam yaitu : 

a. Karena adanya hubungan darah : 

- Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke 

bawah ataupun ke atas (Pasal 8a) 

- Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan 

menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara 

orang tua, antara seorang dengan saudara nenek (Pasal 8b). 

b. Karena adanya hubungan semenda : 



26 
 

 
 

- Perkawinan antara keluarga semenda yaitu mertua, anak tiri, 

menantu dan ibu/bapak tiri (Pasal bc). 

c. Karena adanya hubungan susuan 

- Perkawinan antara orang tua susuan, anak susuan dan bibi/paman 

susuan (Pasal 8d) 

d. Karena hubungan dalam perkawinan poligami 

- Perkawinan antara seorang suami dengan isteri, bibi atau 

kemenakan istri (Pasal 8c) 

e. Karena larangan agama 

- Perkawinan antara orang-orang yang oleh agamanya dilarang 

(Pasal 8f) 

f. Karena masih terikat dalam perkawinan 

- Perkawinan seorang yang masih terikat dalam perkawinan (Pasal9) 

g. Karena bercerai dua kali 

- Perkawinan antara bekas suami dan bekas istri yang telah cerai 

kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10) (Saleh 

Wantjik, 1980:27) 

2.2.1.4Pencegahan Perkawinan 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk dapat 

melangsungkan perkawinan seseorang harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu dan prosedur tertentu yang telah ditentukan. Dalam Undang-
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Undang Nomor 1 Tahhun 1974 pencegahan perkawinan diatur pada Pasal 

13 sampai dengan Pasal 21.  

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi 

prosedur yang ditentukan. Adapun orang-orang yang dapat mencegah 

perkawinan adalah : 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dank e 

bawah dari salah seorang calon mempelai. 

2. Saudara dari salah seorang calon mempelai. 

3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai. 

4. Wali dari salah seorang calon mempelai. 

5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai. 

6. Pihak-pihak yang berkepentingan. 

7. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai. 

8. Pejabat yang ditunjuk. 

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah 

hukum dimanaperkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan 

juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Kemudian Pegawai Pencatat 

Perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan 

perkawinan termaksud kepada calon mempelai. 

Apabila ada pencegahan perkawinan, maka Pegawai Pencatat 

Perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan 

perkawinan. Malahan Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh 
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melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia 

mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), 

Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang meskipun tidak ada 

pencegahan perkawinan, yaitu bilamana : 

a. Calon mempelai pria belum mencapai usia 19 tahun dan calon 

mempelai wanita belum mencapai usia 16 tahun. 

b. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita 

berhubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin. 

c. Calon mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lain. 

d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita satu 

sama lain telah bercerai untuk kedua kalinya, sedangkan 

agamanya dan kepercayaannya melarang kawin untuk ketiga 

kalinya. 

e. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi 

prosedur (tata cara) yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Selama orang berada dalam keadaan pencegahan perkawinan 

selama itu pula ia tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum 

pencegahan perkawinan itu dicabut, baik dengan ketetapan Pengadilan 

maupun diratik kembali oleh si pemohon. (Riduan Syahrani, 2010;85) 

2.2.1.5 Pembatalan Perkawinan  

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 diatur pada Pasal 22 sampai dengan 28, yang diatur lebih 
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lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 37 

dan 38. 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : 

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. 

Dalam penjelasannya disebutkan : 

Pengertian „dapat‟ pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa 

tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya 

masing-masing tidak menentukan lain. 

Dengan demikian, alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk 

membatalkan perkawinan mengandung persamaan, yakni apabila para 

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

 Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada 

Pengadilan daerah hukum dimana perkawinan yang dimohonkan 

pembatalannya itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami 

atau istri (Pasal 24). Permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh 

diajukan oleh pihak yang berhak yang disebut dalam Pasal 23, 24, 26 dan 

27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 

2. Suami atau Istri 

3. Pejabat yang berwenang 

4. Pejabat yang ditunjuk  

5. Jaksa 
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6. Suami atau istri dari yang melangsungkan perkawinan 

7. Orang yang mempunyai kepentingan hukumsecara langsung terhadap 

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus 

Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan 

sesuai dengan tata cara mengajukan gugatan perceraian (Pasal 38 ayat (2) 

PP No 9/1975). Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 s.d 36 Peraturan 

Pemerintah No 9 Tahun 1975. 

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 

mempunya kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi, keputusan tidak berlaku surut 

terhadap : 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak-anak 

tersebut adalah anak yang sah dari suami istri yang bersangkutan. 

b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap 

harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya 

perkawinan lain yang lebih dahulu. 

c. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak 

dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai 

kekuatan hukum tetap, misalnya orang-orang ketiga itu menerima 

hadiah dari suami istri yang bersangkutan, maka apa yang dihadiahkan 

itu merupakan haknya yang sah. (Riduan Syahrani 2010:90) 
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2.2.1.6 Akibat Perkawinan 

Akibat yang timbul dengan dilangsungkannya suatu perkawinan 

menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pada umumnya terkait 

dengan bagaimana hubungan yang timbul antara para pihak dalam hal ini 

suami dan isteri. Hal itu akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban 

antara suami isteri, selain itu akan menimbulkan hubungan suami isteri 

dengan anak yang dilahirkan sehingga menimbulkan adanya kekuasaan 

orang tua dan suami istri terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan 

menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini menimbulkan adanya : 

1. Hubungan Suami dan Istri itu sendiri 

Dengan dilangsungkan perkawinan mengakibatkan hak dan 

keawajiban antara suami istri (Pasal 30-34) 

a. Menegakkan rumah tangga, yaitu berusaha menciptakan rumah 

tangga yang utuh, sehingga yang diatur dalam Pasal 30 yaitu suami 

istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sesuai 

tujuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan. Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang 

harmonis, sehingga tingkah laku suami istri tersebut dapat menjadi 

teladan bagi anak-anaknya dan masyarakat sekelilingnya. 

b. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga 

sebagaimana diatur dalam Pasal 31.  
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Hak dan kedudukan suami istri seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing berhak 

melakukan perbuatan hukum.Kedudukan suami adalah kepala 

rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. 

Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, 

dalam hal ini kedua belah pihak antara suami istri, masing-masing 

cakap bertindak, dapat dimintai pertanggung jawabkan terhadap 

rumah tangga dan keluarga.Di dalam Undang-Undang perkawinan 

seorang istri sudah ditempatkan sebagai manusia yang memiliki 

budi nurani yang baik ditinjau dari segi kemanusiaan itu sendiri 

maupun dari sudut kehidupan sosial.Pengakuan atas hal tersebut 

memungkinkan pihak istri muncul dan menduduki jabatan penting 

dalam kehidupan masyarakat serta mendapatkan penghargaan dan 

kedudukan terhormat yang selama ini hanya menjadi monopoli dari 

pihak laki-laki saja.Sebelum Undang-Undang Perkawinan ini 

diberlakukan istri tidak berfungsi apa-apa, selain hanya berfungsi 

sebagai pemuas hubungan suami istri dan hanya menjaga anak-

anak yang dilahirkan. 

c. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal (domisili) yang tetap. 

Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), suami istri harus mempunyai 

kediaman yang tetap.Yang ditentukan suami istri bersama-sama. 

Apabila seorang istri tidak menyetujui tempat kediaman yang 
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disediakan oleh suaminya maka istri boleh mengajukan usul tempat 

kediaman lain yang sesuai dengannya begitu juga sebaliknya 

tempat kediaman yang diusulkan oleh istri juga harus sesuai 

dengan keinginan suami dan juga jangan melebihi batas-batas 

kemampuan suami. Kewajiban pasangan suami istri untuk 

memiliki kediaman yang tetap itu sangat penting karena agar 

mereka sama-sama saling membina anak-anak yang telah 

dilahirkan agar menjadi manusia yang diidam-idamkan.Selain itu 

ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa untuk membentuk suatu 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang 

Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan. 

d. Saling cinta mencintai 

Hal ini adalah sesuai dengan pengertia perkawinan itu sendiri 

bahwa perkawinan ini tidak hanya merupakan ikatan lahir antara 

seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara 

keduanya.Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling 

mencintai kedua belah pihak. 

e. Harus saling hormat menghormati 

Keharusan saling menghormati antara suami istri adalah sesuatu 

yang sangat wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami 

istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi 

kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukana dan derajat yang 



34 
 

 
 

sama. Saling menghormati itu tidak terbatas pada keduamya saja, 

tetapi juga menyangkut keluarga dekat kedua belah pihak. 

f. Wajib setia di antara suami istri 

Yang dimaksud dengan setia di sini adalah erat kaitannya dengan 

menjaga kesucian rumah tangga.Kedua belah pihak diharapkan 

jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati kesucian rumah 

tangga. 

g. Suami wajib melindungi isteri, memenuhi segala keperluan 

hidupnya 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1, suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.Untuk itu 

istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.Bila 

suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan.Bagi yang beragama Islam 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan yang non 

Muslim ke Pengadilan Negeri. 

2. Hubungan Suami Istri Terhadap Anak 

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hak dan kewajiban antara 

orang tua dan anak diatur dalam Bab X Pasal 45 sanpai dengan Pasal 

49 dimana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara orang tua 

terhadap anak pada satu pihak serta hak dan kewajiban anak pada 
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pihak lain. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas 

sampai si anak dewasa. 

Menurut Bab X Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menjadi 

kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum 

dewasa : 

a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak secara 

sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan memelihara disini adalah 

mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta 

mencukupi kebutuhan hidup dari eorang anak. Sedangkan yang 

dimaksud dengan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya 

yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan 

anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan 

dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan 

sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan 

ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan 

penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua.  

Dalam Pasal 45 ayat (1) dikatakan bahwa orang tua wajib 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.Jadi, 

kewajiban tersebut harus dilaksanakan orang tua semaksiamal 

mungkin sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang terpelihara 

baik rohani maupun jasmani dalam arti yang sempurna serta 

mempunyai keterampilan yang memungkinkan sebagai anggota 
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masyarakat yang sanggup berdiri sendiri dan bukan menjadi beban 

masyarakat. 

b. orang tua wajib mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar 

Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) yang 

menentukan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 

tua. Namun jika si anak tersebut cakap melakukan segala tindakan 

hukum tanpa bantuan atau perwakilan dari orang tuanya. 

c. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua 

yang baik terhadap anak. 

d. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya 

dalam garis lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut 

sudah dewasadan si anak memang mampu untuk membantu orang 

tua serta keluarganya dalam garis lurus ke atas. 

3. Hubungan Hukum antara suami istri terhadap harta 

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta benda 

dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Bab 

VII. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai 

harta dibedakan dalam : 

a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

Mengenai harta benda bersama suami istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak, artinya suami dapat bertindak atas 

harta bersama setelah ada persetujuan dari istri begitu pula istri 
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dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari 

suami. Jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut diatur 

menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan 

hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan 

hukum lainnya.  

b. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

4. Hubungan suami istri dengan lingkungan masyarakat (Pasal 34-35) 

Dengan adanya perkawinan maka yang terjadi hak dan kewajiban 

suami istri di satu pihak dengan lingkungannya atau masyarakat dilain 

pihak berupa : 

a. suami wajib melindungi istri sesuai kemampuan msing-masing, 

apabila suami melakukan kewajiban maka istri dapat mengadukan 

ke Pengadilan. 

b. Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas hutang piutang 

suami istri. 

c. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur dalam 

hukumnya masing-masing (Pasal 37).  

(Prakoso, I Ketut Murtika, 1987:45) 
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2.2.1.7  Putusnya Perkawinan 

  Putusnya perkawinan serta akibatnya di atur dalam Bab VII, Pasal 

38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dan juga 

diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Tata 

cara perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, 

perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal yaitu : 

1. Kematian 

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak lepas dari 

kehidupan manusia.Kematian ini tentu mengakibatkan akibat 

hukum.Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa 

meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek 

hukum dalam perkawinan. 

Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan 

putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan 

meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan 

cara diwariskan. 

2. Perceraian 

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya 

perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap 

isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam.putusnya 

perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak. 
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Lembaga cerai talak ini hanya diperuntukkan bagi suami yang 

beragama Islam yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam 

yang ingin mencerai istrinya (penjelasan Pasal 14 PP Nomor 9/1975). 

Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada 

alasan yang dapat dibenarkan (Pasal 39) 

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian 

ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 yang sama isinya dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 

9 Tahun 1975 yaitu : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadi, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua0 tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. 
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f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 

1975 pada Pasal 14 s.d 18 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri 

Agama No 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan 

Tata Kerja Pengadilan Agama pada Pasal 28 s.d 29. 

3. Atas Keputusan Pengadilan 

Putusan perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah putusnya 

perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan 

perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut 

agama dan kepercayaan bukan Islam, gugatan perceraian mana 

dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan.Putusnya perkawinan 

karena keputusan Pengadilan ini disebut juga dengan istilah cerai gugat 

justru karena Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya 

menyebutkan bahwa perceraian ini dengan gugatan. 

Gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan 

perkawinan menurut agama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama. 

Sedangkan gugatan perceraian istri atau suami terhadap pihak yang lain 

melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan 

Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri. 
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Putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan juga bisa terjadi 

karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atau istri atau para 

pihak  anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang 

dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Atas permohonan ini 

Pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan 

alasan bertentangan dengan syara’ atau perkawinan tidak sesuai dengan 

syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang Perkawinan 

maupun menurut Hukum Agama. 

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi apabila 

dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang 

menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau 

memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama 

Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila 

diucapkan oleh sumami, namun harus tetap dilakukan di depan 

Pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan 

kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. (Soemiyati, 

1986:56) 

 

2.2.2Perkawinan Beda Agama Dalam Teori 

2.2.2.1 Perkawinan Pasangan Beda Agama 

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seoramg pria dan 

seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan 

dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.Adanya perbedaan 
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agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang 

dipertahankan oleh suami dan istri di dalam suatu rumah tangga, adakalanya 

menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. 

(Hilman Hdikusumo, 2007:17) 

2.2.2.2Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam 

Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang larangan 

perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama 

Islam.ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Kompilasi 

Hukum Islam. Pada pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan 

perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang yang tidak 

beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang 

melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 

Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki 

Non-Islam adalah jells-jelas dilarang (haram). Dalam surat Al-Baqarah 

(2):221 :Ayat tersebut menerangkan larangan 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.  
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Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 

difatwakan bahwa : 

1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah 

haram hukumnya. 

2. Seorang laki-laki Muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim.  

3. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab 

terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa 

mafsadah-nya lebih besar daripada maslahat-nya, Majelis Ulama 

Indonesia memfatwakan pernikahan itu haram. (Djubaidah 2010:119) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama 

tanggal 1 Juni 1980 tersebut, pada tanggal 28 Juni 2005 diubah oleh 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 

tentang perkawinan beda agama sebagai berikut : 

1. Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah 

haram dan tidak sah. 

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut 

Qaul Mu‟tamad, adalah haram dan tidak sah. 

(Djubaidah,2010:120) 

Yang dimaksud dengan “Perbedaan Agama”, menurut Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam an Penyelenggaraan Haji, 

Departemen Agama Republik Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1999 

adalah : 

“Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang 

perempuan yang bukan beragama Islam dan demikian pula sebaliknya 

seorang perempuan Islam dilarang menikah dengan seorang laki-laki 

yang bukan beragama Islam.namun demikian seorang laki-laki beragama 

Islam boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, yaitu perempuan 

yang beragama Yahudi atau Nasrani”.  (Djubaidah, 2010:122) 
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2.2.2.3Perkawinan Beda Agama menurut Agama Kristen 

Dalam pandangan Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya 

sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek 

kekudusan.Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan 

rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu 

lembaga. (Monib, Nurcholish, 2008:110) 

Dalam alkitab juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu 

“perintah Allah” yang bersifat sakramental (kudus) yakni, ia diciptakan 

dalam rangka seluruh maksud karya pencipta-Nya atas alam semesta. 

Dengan demikian gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu 

pernikahan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi.Gereja 

bertugas sebagai alat dalam tanggan Allah untuk meneguhkan dan 

memberkati pernikahan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah 

disahkan oleh pemerintah.Pemberkatan ini dilaksanakan setelah 

pernikahan itu disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan 

Catatan Sipil. 

Namun demikian, dalam prakteknya sekarang pernikahan beda agama 

antara penganut Protestan dan Nonprotestan justru dilaksanakan 

pemberkatan Gereja terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan 

sipil oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil. (Monib, Nurcholis, 

2010:110) 
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2.2.2.4 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik 

Secara umum Agama Katolik memandang bahwa pernikahan 

antara seorang penganut Katolik dan seorang Non Katolik bukanlah 

bentuk pernikahan yang ideal, sebab pernikahan dianggap sebagai sebuah 

sakramen (sesuatu yang kudus, suci). Sebagaimana disebut dalam Hukum 

Kanonik, pernikahan karena perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau 

ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 

1124).Dengan begitu, agama Katolik pada prinsipnya melarang 

pernikahan antara penganut Katolik dengan yang bukan Katolik, kecuali 

dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau 

pengecualian. 

Dalam Hukum Kanonik, pernikahan antar agama disebut dengan 

kawin campur, dengan rincian pengertian sebagai berikut : 

1. Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipermandikan dengan 

orang yang tidak dipermandikan, tak peduli apa pun agamanya 

atau bahkan tak beragama disebut dengan disparatis cultus, 

sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian 

(baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik 

untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan yang 

bukan katolik, seorang Katolik harus memperoleh dispensasi. 

2. Dalam pengertian sempit, kawin campur adalah pernikahan 

antara dua orang yang dibaptis atau dipermandikan, yang satu 

secara katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi, 
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sedangkan pihak lainnya tercatat pada Gereja yang tidak 

mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, lazimnya 

disebut Miixta Religio atau beda gereja. 

Untuk itu angat dianjurkan bagi mereka yang mau menikah 

beda agama dengan penganut Katolik, berupaya agar 

pernikahannya dapat dilakukan dihadapan Uskup, Pastor atau 

Imam Katolik. Selain prosesi pernikahan ala agama yang 

bersangkutan (nonkatolik) itu sendiri. 

2.2.2.5Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu 

Dalam pandangan Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab 

Manusmriti, pernikahan bersifat religius karena ia adalah ibadah dan 

sebuah kewajiban. Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang 

untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa-dosa orang tua 

dengan sebuah wiwaha, diidentikan dengan samskara (mirip sakramen 

dalam Katolik).Ia merupakan sesuatu sangat religious, sehingga lembaga 

pernikahan ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan 

hukum agama atau dharma.  

Oleh karenanya,dalam agama Hindu suatu pernikahan akan 

dianggap batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila 

pernikahan itu dilakukan menurut hukum Hindu, tetapi tidak memenuhi 

syarat untuk pengesahannya.Jika salah satunya bukan penganut Hindu, 

atau pernikahan antara penganut Hindu dengan penganut nonhindu, maka 

pernikahan ini dianggap tidak sah menurut hukum Hindu. 
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Pengesahan suatu perkawinan menurut agama Hindu harus 

dilakukan oleh seorang Pedande yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau 

ada perkawinan beda agama, Pedande tidak akan mengesahkan 

perkawinan tersebut. Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya nikah 

beda agama. Ini karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih 

dahulu upacara keagamaan. Dimana dalam upacara keagamaan tersebut 

apabila calon mempelai tidak beragam Hindu, maka ia wajib disucikan 

sebagai penganut agama Hindu terlebih dahulu. Apabila kalau tidak 

disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini 

dianggap melanggar dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharnasastra. 

(Monib, Nurcholis, 2008:118) 

 2.2.2.6 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Budha 

Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama yang 

melibatkan penganut agama Budha dan penganut nonbudha 

diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama 

Budha meskipun calon mempelainya yang bukan Budhatidak diharuskan 

untuk masuk Budha terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam upacara ritual 

perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang 

Budha, Dharma, dan Sangka”.  

Dalam pandangan Biksu Prajnavira Mahasthavira, sesuai dengan 

ajaran Budha yang universal perkawinan adalah sebuah dharma.Yang 

paling diutamakan adalah agar perkawinan tidak lepas dari ajaran 
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moral.Perkawinan beda agama diperbolehkan asal tidak melanggar 

dharma, dan tidak menyimpang dari norma dan moral. 

 2.2.2.7 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Konghucu 

Pernikahan adalah salah satu dari tiga momen amat penting dalam 

kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Menurut 

Agama Konghucu, ketiga hal itu menjadi kehendak Tian, Tuhan Yang 

Maha Esa. Dari ketiganya, pernikahan bisa dianggap sebagai momen yang 

paling penting karena yang bersangkutan tidak saja diberi kesempatan 

untuk memilih tetapi juga akan menentukan alur dan jalan kehidupan 

mereka maupun keluarga mereka di masa mendatang.  

Agama Konghucu berpendapat perkawinan beda agama tidak 

dilarang. Meskipun pernikahan beda agama tidal dilarang bukan berarti 

bebas tanpa aturan. Pernikahan yang berasal dari satu marga (atau lebih 

tepat bila diartikan sebagai pernikahan sedarah atau antar keluarga dekat) 

tidak diperbolehkan.Pernikahan harus dimaksudkan untuk memadukan 

dan mengembangkan benih-benih kebaikan, dalam arti harus dilandasi 

Cinta Kasih, dan tidak ditujukan untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak 

benar.Upacara pernikahan perlu dilakukan sesuai dengan aturan kesusilaan 

yang berlaku, karena hal itu merupakan pangkal peradaban manusia. 

Agama Konghucu tidak mengenal pernikahan harus sekaum atau 

seagama.Yang pernting, pernikahan itu terjadi antara sesama manusia, 

berasal dari marga yang berlainan (dalam arti tidak terjadi antara keluarga 

dekat), dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih 
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kebaikan, serta dilaksanakan sesuai dengan aturan kesusilaan yang 

berlaku. (Monib, Nurcholish, 2008:124)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Soerjono Soekanto, berpendapat di dalam buku Bambang 

Suggono, bahwa penelitian hukum dapat dibagi menjadi : 

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari : 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum  

b. Penelitian terhadap sistematika hukum 

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum 

d. Penelitian sejarah hukum 

e. Penelitian perbandingan hukum 

2. Penelitian hukum Sosiologis atau empiris yang terjadi : 

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum 

b. Penelitian terhadap efektivitass hukum 

 Penelitian ini untuk penelitian normative yang fokus pada 

penelitian terhadap sistematika hukum.Penelitian terhadap sistematika 

hukum ini dapat dilakukan pada perundang-undnagan tertentu atau hukum 

tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap 

pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, 

subjek hukum , hak dan kkewajiban, peristiwa hukum dan objek hukum. 

Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan cara yang 

dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
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meneliti bahan pustaka yang ada. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 

2009:14) 

3.2  Metode Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.Dimana 

metode yuridis normatif ini melakukan pendekatan tidak hanya dari 

kaidah-kaidah hukum yang berlaku saja tapi juga melihat keadaan yang 

ada di dalam masyarakat.Faktor normatif disini didasarkan pada 

beberapa peraturan Perundang-undangan yang dimungkinkan memuat 

tentang aturan Perkawinan.Dalam penelitian ini akan melihat 

kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan realita yang ada di 

lapangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam. 

3.3 Fokus Penelitian  

Penentuan fokus penelitian dalam skripsi bertujuan untuk lebih 

fokus dan efektif dalam membahas objek penelitian yang akan 

diteliti, dalam meneliti dan menyaring data-data yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islamsebagai pedoman dikabulkan atau ditolaknya permohonan izin 

perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Magelang dan 

Pengadilan Negeri Ungaran. 

 

 



52 
 

 
 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Yang dimaksud 

lokasi dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Magelang yang 

beralamat di JalanVeteran No 1 Magelang Dan Pengadilan Negeri 

Ungaran yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No 16 Ungaran, 

Kabupaten Semarang. 

3.5 Sumber Data Penelitian  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. (Moleong, 2004:157). Sumber data merupakan masalah 

yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar 

diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan 

dalampenelitian ini adalah : 

 Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diperoleh 

dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 

yang dilakukan di lapangan di tempat yang menjadi objek 

penelitian untuk mencari data ataupun informasi. 
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Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui 

kepustakaan dengan mekanisme membaca, mengkaji serta 

mempelajari buku-buku yang relevan dengan objek yang diteliti. 

Data sekunder diselenggarakan untuk mendukung keterangan 

menunjang kelengkapan data primer dalam penelitian ini adalah 

sumber data dari dokumen atau literatur penunjang, seperti : 

a.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

c. INPRES No.1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1980/2005 

3.6 Keabsahan Data 

Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dilakukan 

adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dengan metode kualitatif. Keabsahan data diterapkan dalam rangka 

membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti 

di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti 
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kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. (Moleong, 

2004:330). 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2008:62) 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

Analisis Perkawinan Beda Agama terhadap perbedaan putusan 

Pengadilan Negeri mengenai izin melangsungkan perkawinan beda 

agama adalah sebagai berikut : 

1) Studi Pustaka 

Data diperoleh dengan cara studi pustaka (library research), 

melalui peraturan perundang-undangan terkait , dan data 

penelitian yang berupa buku-buku, teori hukum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu bahan-bahan 

atau pustaka-pustaka yang berkaitan dengan masalah 

perkawinan khususnya perkawinan pasangan beda agama. 

2) Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) 
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dengan sumber data (responden) (Adi, 2005:72). Wawancara 

yang peneliti lakukan untuk menambah data sekunder. 

Melalui metode wawancara, diharapkan peneliti memperoleh 

gambaran mengenai permohonan izin melangsungkan 

perkawinan beda agama. Dalam hal ini penulis melakukan 

Tanya jawab kepada Hakim Pengadilan Negeri Magelang 

dan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran. Ada tiga cara untuk 

melakukan interview : (Ashofa, 2007:59) 

a. Melaluipercakapan informal (interview bebas) 

b. Menggunakan pedoman wawancara 

c. Menggunakan pedoman buku 

3.8 Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Dalam 

penelitian ini yang menjadi subjek wawancara adalah Hakim 

Pengadilan Negeri Magelang dan Hakim Pengadilan Negeri 

Ungaran.  Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini 

tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 

kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses 

pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus. Ketiga 

kegiatan dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 
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Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan mencatat 

semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil pengamatan 

dan wawancara dilapangan. 

Reduksi Data (Data Reduction) 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

padapenyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-

catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus 

selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data. 

Penyajian Data (Data Display) 

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. 

Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan 

tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, 

kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan 

kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian 
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berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan 

dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.  

Proses analisis model interatif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :  

Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

3.9 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terbagi menjadi 4 tahap pengajuan judul skripsi, 

penyusunan proposal skripsi, izin penelitian, dan persiapan penelitian. 

Pada saat perencanaan penelitian, penelitian mempersiapkan berbagai 

macam yang diperlukan sebelum peneliti terjun ke lapangan yaitu : 

1) Pengajuan Judul Skripsi 

Judul skripsi diajukan kepada Dewan Skripsi sesuai dengan 

jurusan yang diambil untuk mendapatkan Dosen Pembimbing 

dan kemudian disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum. 

2) Penyusunan Proposal Skripsi 

Proposal merupakan langkah awal sebelum penelitian 

dilakukan, proposal merupakan suatu gambaran garis besar 

mengenai kelayakan suatu masalah untuk diteliti.Proposal ini 

Pengumpulan Data 

Pengolahan Data/Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
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diajukan kepada dosen pembimbing sampaidisetujui dan 

disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum. 

3) Izin Penelitian  

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang 

melibatkan berbagai komponen dan instansi-instansi 

pemerintahan, sehingga harus mendapatkan izin secara 

tertulis.Izin penelitian ini diajukan kepada instansi terkait yang 

kemudian memberikan izin tertulis guna memberikan akses 

kepada peneliti untuk menggali informasi yang diperlukan agar 

data-data yang konkrit tentang objek yang tertulis. 

4) Persiapan Penelitian  

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti setelah 

mendapatkan izin tertulis adalah menyusun pedoman 

wawancara untuk di jawab informan serta responden.Setelah 

persiapan penelitian, peneliti terjun ke lapangan untuk mencari 

dan mengumpulkan informasi berupa data-data yang menjawab 

permasalahan yang telah difokuskan dalam penelitiannya. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga harus bertindak sesuai etika 

yang berkaitan dengan tata cara penelitian di tempat-tempat 

penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1.1 Deskripsi Pengadilan Negeri Magelang 

  Pengadilan Negeri Magelang pada awal berdirinya berlokasi di Jalan 

Alun-Alun Selatan yang sekarang di tempati sebagai Kantor Kepolisian Resort 

Magelang. Selanjutnya sejak tanggal 12 Agustus 1963 Pengadilan Negeri 

Magelang pindah lokasi di Jalan Veteran Nomor 1 Magelang sejak gedung 

tersebut di serahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Kedu Sie Jalan / 

Gedung kepada Pengadilan Negeri, sampai sekarang. 

  Kemudian pada tanggal 15 Desember 1984 Pengadilan Negeri Magelang 

dipecah menjadi 2 Pengadilan yaitu, Pengadilan Kota Magelang dan 

Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang, dan Pengadilan Negeri 

Mungkid mulai efektif beroperasi pada tanggal 1 Desember 1985. 

  Gedung Pengadilan Negeri Magelang telah dilakukan rehab 2 kali, yaitu 

pertama pada tahun 1998 dan kedua pada tahun 2009 yaitu rehab seluruh ruang 

kerja lantai satu serta penambahan Ruang Sidang Anak atau lantai II dan juga 

rehab Ruang Tahanan Laki-laki, Ruang Tahanan Wanita serta Ruang Tahanan 

Anak, Ruang Jaksa, Ruang Penasehat Hukum, Ruang Dharmayukti Karini, 

Dapur dan Gudang dan pada tahun 2006 telah dibangun I buah Mushola. Sejak 
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berdirinya Pengadilan Negeri Magelang sampai dengan tahun 2016 telah 

mengalami pergantian Ketua sebanyak 25 kali. 

  Perkara permohonan izin perkawinan beda agamadi Pengadilan Negeri 

Magelang hampir ada setiap tahunnya, hal ini mengisyaratkan bahwa ternyata 

masih banyak masyarakat yang mengajukan ke Pengadilan permohonan 

penetapan izin perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Adapun perkara 

permohonan izin perkawinan beda agama yang diputus oleh Pengadilan Negeri 

Magelang tiap tahunnya yang penulis jumpai adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Perkara Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama 

No Tahun Perkara Penetapan Hakim 

1. 2009 1 Perkara Dikabulkan 

2. 2011 3 Perkara Dikabulkan 

3. 2012 2 Perkara Dikabulkan 

4. 2014 1 Perkara Dikabulkan 

Sumber :Dokumen Penetapan  Pengadilan Negeri Magelang 

  Dari table diatas menunjukkan bahwa perkara permohonan izin 

perkawinan beda agama pada Tahun 2011 menunjukkan kenaikan yang cukup 

signifikan, dimana Pengadilan Negeri Magelang memutus 3 putusan dan 

hasilnya dikabulkan oleh Hakim. Kemudian pada Tahun 2012 mengalami 

menurunan yang signifikan , yaitu 2 perkara. Serta pada tahun 2014 Pengadilan 

Negeri Magelang hanya memutuskan 1 perkara permohonan izin perkawinan 

beda agama. Setelah tahun 2014 tidak dijumpai lagi permohonan izin 

perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang hingga tahun 2016 
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ketika penulis melakukan penelitian.Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 

perkara diputus pada lampiran. 

  Sedangkan kompetensi relatif atau Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri 

Magelang dalam menangani perkara meliputi 3 (tiga) kecamatan dan 17 (tujuh 

belas) Kelurahan atau Desa yaitu sebagai berikut : Jurang Ombo Selatan, 

Jurang Ombo Selatan, Magersari, Rejowinangun Selatan, Tidar Utara, Tidar 

Selatan, Cacaban, Gelangan, Kemiri Rejo, Magelang, Panjang, Rejowinangun 

Selatan, Kedungsari, Kramat Selatan, Kramat Utara, Potrobangsan, dan Wates. 

  Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Magelang didukung 

oleh 27 pegawai yang terdiri dari : 

a) Ketua   : H. Irfan Effendi, S.H.,M.H 

b) Wakil Ketua  : Winarno, S.H.,M.H 

c) Hakim  : 1. Erlina Widikartikawati, S.H 

2. Yamti Agustina, S.H 

3. Wahyuni Prasetyaningsih, S.H 

4. Franciska Widiastuti, S.H.,M.H 

5. Hengki Kurniawan, S.H 

6. Supandriyo, S.H.,M.H 

d) Panitera   : Heronimus Sugiyanto, S.H.,M.H 

e) Wakil Panitera  : Didik Yunianto, S.H.,M.H 

f) Panmud.Hukum  : Zaenal Mansyur, S.H 

g) Panmud.Perdata : Jaka Purwanta, S.H 

h) Panmud.Pengganti : 1. Dariyani, S.H 
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2. Dian Andayani, S.H 

3. Mustafizah, S.H 

4. Mulyoto, S.H 

5. Supriyati S.H 

i) Sekertaris    : Sriyanti Hapsari, S.H  

j) Kasubag. Umum&Keuangan : Sri Utari 

j) Kasubag. Kepegawaian&Ortula : Wiwik Sutrisnowati 

k) Kasubag. Perencanaan, IT&Pelaporan : M. Buchori 

l) Jurusita   :  1. Asnawi 

2. Dhany Koesworo, S.H 

3. Agoes Soemardi 

4. Endang Fatmawati 

      5. Harun S.H 

(Sumber : Hasil Penelitian yang diolah oleh Peneliti di PN Magelang, Juli 

2016) 

 

4.1.1.2 Deskripsi Pengadilan Negeri Ungaran 

 Pengadilan Negeri Ungaran dulunya bernama Pengadilan Negeri 

Ambarawa yang berkedudukan di Jalan Mgr. Sugiyopranoto, Ngampin, 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.Dengan 

pertimbangan karena ibukota Kabupaten Semarang di Ungaran maka mulailah 

dirintis upaya untuk merealisasi perubahan status Pengadilan Negeri 
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Ambarawa menjadi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang 

berkedudukan di Ungaran. 

 Usul kepindahan juga mengandung Unsur pemikiran agar wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Ambarawa nantinya bisa sama dengan wilayah daerah 

Kabupaten Semarang. Memindahkan kantor tentu membutuhkan dana, namun 

dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya Bupati Semarang, 

maka dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

tertanggal 17 September 1985, Nomor : M.03.AT.01.01 Tahun 1985 maka 

secara resmi disetujui pemindahan sekaligus perubahan status Pengadilan 

Negeri Ambarawa menjadi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang 

berkedudukan di Ungaran atau yang biasa disebut Pengadilan Negeri Ungaran. 

Pada tanggal 23 Juni 1986 dengan dihadiri pula oleh Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Ali Said, S.H, gedung Pengadilan Negeri Ungaran 

yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 16 Ungaran, Kabupaten 

Semarang, Jawa Tengah maka segala kegiatan perkantoran Pengadilan Negeri 

Ambarawa telah beralih ke Gedung baru dengan nama baru pula. Sedangkan 

gedung Pengadilan Negeri Ambarawa yang berkedudukan di Jalan Mgr. 

Sugiyopranoto. Ngampin, Kecamatan Ambarawa. 

Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Ungaran meliputi wilayah Kabupaten 

Semarang yang terdiri atas 19 Kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten 

Semarang sebanyak 1.061.870 jiwa yang terdiri dari 530.957 jiwa (50%) 

penduduk laki-laki dan 530.913 jiwa (50%) perempuan. jumlah penduduk 

tersebut tersebar ke-19 kecamatan yang menjadi wilayah  Kabupaten Semarang 
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dengan jumlah penduduk terendah adalah di Kecamatan Bancak dengan jumlah 

penduduk 25.917 jiwa dan kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah 

di Kecamatan Ungaran Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 93.012 jiwa. 

Adapun sex rationya Nampak tidak terlalu banyak selisih yaitu hampir rata-rata 

di semua Kecamatan, namun di Kecamatan Tengaran sex rationya tertinggi 

yaitu 1,3% dan terendah Kecamatan Susukan sebesar 0.9%. 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat Keputusan Kepala 

Kantor Wilayah Depatemen Kehakiman Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 1987 

No. W9.PL.02.01-490 ditetapkan sebagai tempat sidang tetap (Zitting Platzen). 

Terhitung sejak tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 46/BUA-PI/S-KEP/XII/2006 bangunan kantor lama Pengadilan 

Negeri Ambarawa dialih fungsi penggunaannya menjadi Kantor Pengadilan 

Agama Ambarawa (http://pn-ungaran.go.id/index.php//sejarah 05-12-2015) 

Perkara permohonan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri 

Ungaranjarang ditemui setiap tahunnya, hal ini mengisyaratkan bahwa ternyata 

masih ada masyarakat yang mengajukan permohonan izin perkawinan beda 

agama di Pengadilan Negeri Ungaran. Adapun perkara permohonan izin 

perkawinan beda agama yang penulis jumpai adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

http://pn-ungaran.go.id/index.php/sejarah
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Tabel 4.2. Perkara Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama  

No Nomor Penetapan Penetapan Hakim Hakim 

1. No.42/Pdt.P/2014/PN.Ung Dikabulkan Dame P.P S.H 

2. No.08/Pdt.P/2013/PN.Ung Tidak Dikabulkan Gunawan S.H 

3. No.41/Pdt.P/2005/PN.Ung Dikabulkan Imam S S.H 

Sumber :Dokumen Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran 

Dari table diatas, menunjukan terdapat 3 Putusan yang penulis jumpai di 

Pengadilan Negeri Ungaran. Dimana, 2 Putusan dikabulkan oleh Hakim 

Pengadilan Negeri Ungaran terkait dengan permohonan izin perkawinan beda 

agama, dan 1 Putusan yang tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri 

Ungaran. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat yang ingin 

melangsungkan perkawinan beda agama dengan mengajukan permohonan 

penetapan kepada Pengadilan Negeri guna mendapatkan izin dan dicatatkan di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

 

4.1.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri 

Ungaran Dalam Mengabulkan atau Menolak Penetapan Atas Permohonan 

Izin Perkawinan Beda Agama 

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang dasar 

perkawinan yang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa 

sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah 

Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat 

sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur lahir batin atau jasmani tetapi unsur lahir batin juga 

mempunyai peran yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia dan 

mendapat keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan 

dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. 

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatanya 

ditentukan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan 

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain 

dalam Undang-Undang ini. Dalam kaitan ini penulis mengemukakan 

penjelasan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum 

agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi orang Islam tidak ada 

kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya 

sendiri.Demikian juga bagi orang Kristen, Katolik, Hindu dan Budha seperti 

yang ada di Indonesia. 
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Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum 

yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang 

terbentuk dalam Gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan 

masyarakat yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga 

semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan. 

Dalam mengumpulkan informasi terkait rumusan masalah dalam 

penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap 1 Hakim Pengadilan 

Negeri Magelang dan 1 Hakim PengadilanNegri Ungaran yakni : 

1. Wahyuni Prasetyaningsih S.H, Lahir di Yogyakarta 1 Maret 1979. 

Merupakan hakim madia utama di Pengadilan Negeri Magelang. 

Sebagai seorang Hakim Wahyuni Prasetyaningsih S.H sudah menjalani 

masa kerja selama 15 (lima belas tahun) 

2. Makmur Pakpahan, S.H., M.H Lahir di Medan, 10 Agustus 1977, 

Agama Kristen. Merupakan Hakim pratam muda di Pengadilan Negeri 

Ungaran. Makmur Pakpahan menjabat sebagai hakim sekitar 10 

(sepuluh) tahun.  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menggemukakan 3 Kasus Posisi 

permohonan izin perkawinan beda agama yang diputus oleh Pengadilan Negeri 

Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran. Pada Putusan yang pertama 

Nomor:04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dengan Pemohon yang bernama Yudi Kristanto 

lahir di Magelang dan beragama Islam, akan melangsungkan perkawinan 

dengan seorang perempuan yang bernama Yeni Aryono lahir di Magelang dan 

beragama Katholik. Bahwa atas akan dilaksanakannya perkawinan beda agama 
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antara Pemohon Yudi Kristanto dan Yeni Aryono yang berbeda agama dan 

akan dilaksanakan di Kantor Pencatatn Sipil Kota Magelang yang mana 

terlebih dahulu meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri 

Magelang guna mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan beda 

agama. Perkawinan antara Pemohon dan calon istri Pemohon telah terlaksana 

di Gereja St. Ignatius pada bulan Oktober 2011 dilangsungkan dihadapan 

Pastur Rama Fx. Krisno Handoyo dengan dihadiri oleh orang tua kedua belah 

pihak mempelai. 

Pemohon juga pengajukan bukti-bukti surat baik asli dan foto copy 

(Put.No:04/Pdt.P/2012/PN.Mgl : 4-5) serta mengajukan 4 (empat) orang saksi 

yaitu : Boedjiono Oriep, Pitoyo, Sulibah dan saksi Heni Srijatun. Saksi-saksi 

yang diajukan oleh pemohon merupakan orang terdekat dari Pemohon dan 

calon Istri Pemohon (Put.No:04/Pdt.P/2012/PN.Mgl : 6-8) dan mengetahui jika 

antara Pemohon dan calon istri Pemohon akan melangsungkan perkawinan 

beda agama.   

Dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, semuanya 

menguatkan hakim untuk memberikan keputusan kepada permohonan yang 

diajukan oleh pemohon, yang mana Putusannya adalah mengabulkan 

permohonan yang diajukan oleh Yudi Kristanto sebagai Pemohon untuk 

melangsungkan perkawinan beda agama hakim juga berpendapat adanya 

kekosongan hukum, perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam 

Undang-Undang No 1 tahun tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian 
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Hakim memberikan izin kepada Pemohon dalam Putusannya (Put.No : 

04/Pdt.P/2012/PN.Mgl : 12) 

Kasus Posisi ke 2 (dua) Penetapan Nomor : 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl 

berawal dari Pemohon Feri Anggoro lahir di Magelang yang beragama Islam, 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang dengan izin 

Pengadilan Negeri Magelang terlebih dahulu. Pemohon akan melangsungkan 

perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Brigitta Yuli Susanti 

lahir di Kulonprogo dan beragama Katholik.  

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan oleh pemohon tersebut 

(Put.No:06/Pdt.P/2014/PN.Mgl : 1-2) untuk menguatkan permohonannya, 

pemohon mengajukan bukti-bukti surat baik asli maupun foto copy yang telah 

dicocokan dengan aslinya dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 

Markus Wagiyono dan saksi Subandi (Put.No: 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl : 2-5). 

Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon pada intinya merupakan orang 

terdekat Pemohon dan calon istri Pemohon yang mengetahui dan memberikan 

restu atas perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh Pemohon dan calon 

istri Pemohon. 

Dari bukti-bukti dan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, semuanya 

menguatkan hakim Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan 

keputusan.Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Feri 

Anggoro dengan calon istri Pemohon. Hasil penetapan hakim dalam 

permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh Ferri Anggoro 
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dapat disimpulkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, 

memberikan izin kepada Pemohon dan calon istri pemohon untuk 

melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota 

Magelang dengan Brigitta Yuli Susanti yang lahir di Kulonprogo pada tanggal 

11 Juli 1993 dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Magelang setelah salinan penetapan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap serta membebankan biaya yang timbul 

dalam perkara kepada Pemohon. 

Dalam perkara yang ke 3 (tiga) berdasarkan data yang diperoleh di 

Pengadilan Negeri Ungaran, penulis menemukan perkara permohonan izin 

perkawinan beda agama dengan putusan Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung yang 

diajukan oleh Ari Jokopriyanto lahir di Ungaran dan beragama Islam sebagai 

Pemohon. Pemohon akan melangsungkan perkawinannya dengan seorang 

perempuan yang bernama Natalia Sutrisno. Calon istri pemohon diketahui 

beragama Kristen.Pemohon dan Natalia Sutrisno pernah membahas agar salah 

satu dari Pemohon dan Natalia Sutrisno pindah agama sehingga perkawinan 

dapat dilaksanakan. Namun, akhirnya Pemohon dan Natalia Sutrisno memilih 

tetap pada agama masing-masing dan akan mencatatkannya di Kantor Catatan 

Sipil. 

Kantor Catatan Sipil tidak bersedia mencatat perkawinan Pemohon, 

dikarenakan Pemohon dan calon istri Pemohon berbeda agama sehingga 

Kantor Catatan Sipil hanya dapat mencatatnya jika ada penetapan dari 

Pengadilan Negeri Ungaran. Untuk menguatkan alasan-alasan yang telah 
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diajukan oleh Pemohon Dalam surat yang diajukan pemohon kepada 

Pengadilan Negeri Ungaran telah mengemukakan hak-hal yang menjadi dasar 

alasan diajukannya permohonan (Put.No : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung : 3-16).  

Pemohon mengajukan bukti-bukti surat baik foto copy atau asli yang sudah 

dicocokkan (Put.No: 08/Pdt.P/2013/PN.Ung : 17-18). Dalam perkara ini para 

Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi pertama adalah adik 

kandung dari Ibu Kandung Natalia Sutrisno, dan saksi ke 2 (dua) adalah 

Christinawati Sutrisno yang merupakan kakak kandung dari calon istri 

Pemohon.  

Dari semua alasan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh 

Pemohon, maka hal tersebut menjadi alasan Hakim dalam memberikan 

keputusan.Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam Putusan 

Nomor:08/Pdt.P/2013/PN.Ung maka hakim memutuskan untuk tidak 

mengabulkan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon. Hakim 

berpendapat, walaupun syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi sesuai 

dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan Nomor 1 Tahunn 1974 

Tentang perkawinan namun sudah jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya.  

Hasil penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan para Pemohon 

adalah bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi hal 

tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. 
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Selain itu Undang-Undang tersebut juga tidak secara tegas melarang 

perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum.Pertimbangan 

yang menarik penulis untuk membahasnya lebih jauh adalah sebagai berikut : 

1. Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-

Undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan 

beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum. (Put.No: 

04/Pdt.P/2012/PN.Mgl:10 dan Put.No :06/Pdt.P/2014/PN.Mgl : 7)   

2. Senafas dengan peraturan tersebut, yaitu termuat dalam Yurisprudensi 

Agung RI yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 

1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa 

adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan 

ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil 

DKI Jakarta untuk menolak perkawinan. (Put.No: 

04/Pdt.P/2012/PM.Mgl :10 dan Put.No:06/Pdt.P/2014.PN.Mgl : 7)  

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2),  dan Pasal 16 ayat (1) pada 

pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan 

membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan 

atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.  

(Put.No:04/Pdt.P/2012/PN.Mgl:11 dan Put. No :06/Pdt.P/2014/PN.Mgl 

: 8) 
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 Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor : 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl 

ini merupakan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama yang dkabulkan oleh 

Hakim Pengadilan Negeri Magelang. Wahyuni Prasetyaningsih S.H sebagai 

Hakim Pengadilan Negeri Magelang menyatakan bahwa Pengadilan hanya untuk 

kepentingan penetapan saja, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil dapat mencatatkan perkawinan beda agama tersebut yang telah mendapatkan 

penetapan dari Pengadilan. Berikut wawancara dengan Wahyuni Prasetyaningsih 

S.H : 

Pada dasarnya, Pengadilan hanyalah memberikan penetapan 

saja kepada pemohon yang ingin melakukan perkawinan beda 

agama. Kemudian Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil dapat mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. 

Biasanya pasangan perkawinan beda agama akan tunduk 

kepada salah satu agama dari mereka terlebih dahulu. Karena 

perkawinan beda agama ada 2 orang yang tunduk dalam agama 

yang berbeda. Setelah itu terserah kedua belah pihak akan 

kembali kepada kepercayaan semula atau gimana. (Wawancara 

dengan Wahyuni Prasetyaningsih S.H , selaku hakim di PN 

Magelang pada bulan Juli 2016). 

  

Berdasarkan wawancara saya sebagai penulis banyak ditemukan beberapa 

fakta mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin 

perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang, menurut Hakim 

Wahyuni Prasetyaningsih selaku hakim anggota yang memutus perkara Nomor : 

04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor : 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl yang menjadi 

pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda 

agama adalah karena dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara 

tegas dan jelas tentang perkawinan beda agama sehingga menimbulkan penafsiran 

yang berbeda-beda dalam masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan dari bukti-
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bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon. Berikut wawancara 

dengan Wahyuni P S.H : 

Hakim dalam memutus suatu perkara perkawinan beda 

agama, selain karena melihat penafsiran yang berbeda dalam 

UU Perkawinan karena tidak mengatur secara lebih rinci 

mengenai perkawinan beda agama , Hakim juga melihat 

pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi 

dipersidangan. Dan dalam mengabulkan permohonan dilihat 

dari syarat-syarat perkawinan sudah sesuai atau belum. 

Dalam penetapan perkawinan beda agama ini, kedua belah 

pihak sudah memenuhi usia yang telah ditentukan oleh UU 

dan sudah patut dalam melakukan perkawinan dan sudah 

memenuhi syarat administrasi. Jadi, hakim harus berpedoman 

memberikan rasa keadilan kepada setiap perkara.Dengan 

demikian memberikan kepastian hukum sehingga 

mempunyai kemanfaatan, dan kepastian hukum. (Wawancara 

dengan Wahyuni P S.H selaku hakim di PN Magelang pada 

Juli 2016) 

 

Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda juga memakai 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal  20 Januari 1989 yang menyatakan 

bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan 

ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta 

untuk menolak perkawinan beda agama.  

Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung merupakan permohonan 

perkawinan beda agama yang permohonannya tersebut tidak dikabulkan oleh 

Hakim Pengadilan Negeri Ungaran. Makmur Parpakan selaku Hakim di 

Pengadilan Negeri Ungaran berpendapat sebagai berikut : 

 

Untuk kasus perkawinan beda agama , memang sulit. 

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak 

memungkinkan adanya perkawinan beda agama, untuk 
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perkawinan campuran itu sendiri dalam Undang-Undang 

hanyalah perkawinan yang berbeda kewarganegaraan. 

(Wawancara dengan Makmur Parpakan S.H, selaku Hakim di 

PN Ungaran yang dilakukan pada Juli 2016) 

 

 Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu termaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau 

tidak ditentukan lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Demikian ditegaskan 

kembali melalui kutipan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran 

Makmur Parpakan S.H, dalam menetapan permohonan perkawinan beda agama 

sebagai berikut : 

Menurut agama Islam dan agama lainnya, tidak mengenal 

mengenai perkawinan beda agama dan berkaca dari Undang-

Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dimana perkawinan itu 

dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

Dapat disimpulkan pernikahan itu harus sesuai dengan agama 

atau dengan cara agama para pihak (satu agama) kalau beda 

agama maka adanya percampuran antara 2 orang yang tunduk 

pada 2 agama. (Wawancara dengan Makmur Parpakan S.H 

selaku Hakim di PN Ungaran pada Juli 2016) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara, bahwa perkawinan yang sah harus 

dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan apa 

yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penulis 

merangkum pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan 

atas permohonan perkawinan beda agama dimana permohonan perkawinan 

tersebut ditolak pleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sebagai berikut : 
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a. Dalam persidangan tidak terungkap adanya halangan-halangan untuk 

melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai 

dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Syarat-

syarat Perkawinan 

b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menolak 

proses pencatatan perkawinan, karena pemohon belum melampirkan surat 

penetapan dari Pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

c. Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan berbunyi sebagai berikut : 

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan 

2. Perkawinan warga Negara asing yang sedang dilakukan di 

Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang 

bersangkutan.  

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a berbunyi sebagai 

berikut :Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan 

oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat 

yang berbeda agama”. 

d. Ketentuan tersebut maka dimungkinkan adanya pencatatan terhadap  

perkawinan yang dilakukan oleh 2 orang yang berbeda agama oleh Pejabat 

Catatan Sipil 



77 
 

 
 

e. Penyelenggara perkawinan adalah merupakan kewenangan lembaga 

agama, sehingga dengan ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang No 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka secara 

tidak langsung Negara dengan meminjamkan tangan lembaga peradilan 

akan mengambil alih kewengangan lembaga agama mengenai  

penyelenggara perkawinan tersebut. 

f. Ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaiman diuraikan diatas, Pengadilan 

Negeri menilai ketentuan yang seolah bertolak belakang dengan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan sebagai lex spesialis yang mengatur masalah perkawinan. 

Dari ketentuan Pasal ayat (1) terlihat bahwa maslah perkawinan adalah 

merupakan kewenangan lembaga agama, sedangkan kewenangan negara 

adalah hanya mencatatkan perkawinan itu sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 2 ayat (2) Undnag-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

g. Memahami hakikat perkawinan Dalam Pasal 2 ayat (1), maka terlihat 

nilai-nilai dan unsur keutuhan atau keagamaan merupakan sesuatu yang 

esensial dan harus ada dalam suatu penyelenggaraan perkawinan maupun 

kehidupan perkawinan itu selanjutnya 

h. Pengungkapan, penyampaian dan penanaman nilai-nilai dan unsur 

Ketuhanan atau Keagamaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh lembaga 

agama melalui pemuka agamanya sebelum dan pada saat 

dilangsungkannya perkawinan, maka pengadilan negeri berpendapat 



78 
 

 
 

bahwa kehendak Pemohon untuk melangsungkan perkwinan tidak 

dihadapan pemuka agama atau tanpa melibatkan unsur agama adalah 

tidak dapat dibenarkan 

i. Ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan dalam penjelasannya hanyalah mengatur 

tentang kewenagan Pejabat Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan 

yang ditetapkan oleh Pengadilan yang diantaranya adalah perkawinan 

beda agama sedangkan mengenai bagaimana syarat-syarat dan tata cara 

pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda 

agama tersebut tidak diatur sehingga masih juga terdapat kekosongan 

hukum 

j. Oleh karena persoalan hukum pokok dalam perkara ini adalah mengenai 

perkawinan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk 

melaksanakan perkawinan dan dua orang yang berbeda agama tersebut 

haruslah dikembalikan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan 

hukum positif di bidang perkawinan. (Put.No:08/Pdt.P/2013/PN.Ung : 

26-32) 

 Namun penulis lebih melihat pertimbangan hakim dalam menolak Perkara 

Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung adalah Pasal 2 ayat (1) dimana perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaanya itu.  
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4.1.3 Implikasi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Perkawinan 

  Pada Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor 

06/Pdt.P/2014/PN.Mgl , hakim mengabulkan permohonan perkara izin 

perkawinan beda agama dimana hakim menyatakan bahwa akibat 

dikabulkannya perkawinan adalah tidak ada masalah , perkawinannya pun 

boleh dilakukan. Perkawinan beda agama sah apabila salah satu pihak tunduk 

terhadap salah satu agama dari mereka. Dalam penetapan Pengadilan Negeri 

Magelang diketahui bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon melaksanakan 

perkawinannya dengan upacara perkawinan menurut agama Katholok di Gereja 

Magelang. 

  Terkait dengan akibat hukum dari terkabulnya permohonan izin 

perkawinan beda agama adalah hubungan antara suami istri terkait hak dan 

kewajiban diantara mereka, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Hal 

ini diperkuat dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim 

Pengadilan Negeri Magelang sebagai berikut : 

 Dikabulkannya permohonan izin perkawinan beda agama adalah 

mengikat kedua belah pihak, dan harus tetap tunduk pada Undang-

Undang. Seperti kewajiban suami istri seperti sebagaimana 

pasangan perkawinan pada mestinya.Menjalankan hak dan 

kewajibannya sesuai UU yang berlaku.Walaupun perkawinannya 

disahkan menurut agama tertentu, bukan berarti menghapus 

kewajiban seseorang sebagai suami istri. Hak dan kewajibannya 

tetap melekat walaupun perkawinannya disahkan menurut agama 

tertentu.(Wawancara dengan Wahyuni P S.H selaku hakim PN 

Magelang pada Juni 2016) 

 

  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 
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dan harus tunduk pada Undang-Undang yang mengaturnya. Begitu juga nanti 

terkait dengan pola pengasuhan anak, sesuai dengan kesepakatan bersama 

antara kedua belah pihak suami dan istri.  

  Di dalam penetapan permohonan izin perkwinan beda agama Nomor : 

08/Pdt.P/2013/PN.Ung pasti ada alasan kuat mengapa permohonan tersebut 

tidak dikabulkan oleh Hakim.Hal tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap 

keabsahan perkawinan.Dengan tidak dikabulkannya perkawinan, maka segala 

bentuk akibat hukum perkawinan tidak diakuinya segala akibat hukum 

perkawinan. Maka keabsahan perkawinan tersebut adalah tidak sah karena 

permohonannya tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri terkait izin 

perkawinan beda agama. Segala bentuk akibat hukum juga tidak akan ada dan 

tidak akan pernah diakui oleh Undang-Undang. Berikut wawancara yang 

penulis lakukan dengan Hakim Makmur Parpakan S.H : 

Dengan tidak dikabulkannya permohonan penetapan izin 

perkawinan beda agama maka akan berdampak pada keabsahan 

perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut tidak sah karena 

tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dengan demikian 

maka Perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan 

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Serta akibat yang ditimbulkan adalah tidak diakuinya segala 

akibat hukum perkawinan tersebut. (Wawancara dengan 

Makmur Parpakan S.H selaku Hakim di PN Ungaran) 

  

  Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Implikasi penetapan Hakim 

terhadap perkawinan yang tidak dikabulkan permohonanya adalah keabsahan 

perkawinannya adalah tidak sah.Serta tidak diakuinya segala akibat hukum 

perkawinan.Termasuk didalamnya hubungan suami dan istri dan anak-anaknya 

kelak. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan 

Izin Perkawinan Beda Agama 

 a.Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan 

Beda Agama 

  Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan 

didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur 

tentang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut 

hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak, 

serta telah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. 

  Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai 

perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan 

keyakinan yang berbeda.Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di 

kalangan masyarakat.Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak 

sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun 

berdasarkan Undang-Undang. Sementara, disisi lain ada pihak yang 

berpendapat berbeda. Perkawinan antar pasangan yang berbeda agama sah 

sepanjang dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan salah satu 

pihak.Undang-Undang Perkawinan itu sendiri penafsiran resminya hanya 



82 
 

 
 

mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan 

kepercayaan yang sama dari dua orang berlainan jenis yang hendak 

melangsungkan perkawinan. 

  Menurut Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Wahyuni Prasetyaningsih 

S.H menyebutkan ada 4 (empat) cara yang bisa ditempuh oleh pasangan beda 

agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan : 

1. Perkawinan dilakukan menurut masing-massing agama. 

2. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama. 

3. Perkawinan dilakukan diluar negeri. 

4. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan Pengadilan. 

Beberapa diantara mereka yang mempunyai materi yang cukup, mungkin 

tidak akan terlampau pusing karena bisa menikah di Negara lain. Namun 

bagaimana yang kondisi ekonominya pas-pasan. Ada dua cara dalam 

menyikapi perkawinan beda agama. Pertama,salah satu pihak dapat melakukan 

perpindahan agama, namun itu berarti menyelundukan hukum, karena 

sesungguhnya yang terjadi adalah hanya mensiasati secara hukum ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun 

setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk 

agamanya masing-masing. Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 

1400/K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan 

perkawinan beda agama. 

 Mahkamah Agung berpendapat bahwa terjadinya kekosongan hukum 

dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena 
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perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum 

akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun 

beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelendupan 

nilai-nilai sosial maupun agama serta Undang-Undang , maka Mahkamah 

Agung harus dapat menentukan status hukumnya. Melalui putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, Mahkamah Agung memberikan solusi hukum 

bagi perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa perkawinan antar 

agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-

satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang 

kedua calon suami istri tidak beragama Islam.putusan tersebut merupakan 

pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas 

dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan.   

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 dapat dijadikan 

sebagai Yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan 

antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari 

sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. 

Adapun intinya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1400/K/Pdt/1986 adalah sebagai berikut: 

- Sekalipun Pemohon beragama Islam dan menurut  ketentuan pasal 63 ayat 

1 huruf a UU No 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan 

campur tangan pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari 

Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan 

didasarkan pada perbedaan agama, maka jelas dasar penolakan tersebut 
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tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan 

sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No 1 tahun 1974, dan karena kasus 

aquo bukan merupakan kasus sebagaimana dimaksud oleh pasal 60 ayat 3 

UU No 1 tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus aquo menjadi 

kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama. UU No 1 

tahun 1974 tidak memuat sesuatu ketentuan apapun yang merupakan 

larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan 

pasal 27 UUD 1945yang menentukan bahwa segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya 

kesamaan hak azasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun 

berlainan Agama. Azas ini adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 

1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga 

negara untuk memeluk agamanya masing-masing. 

- Dengan tidak diaturnya perkawinan antar Agama di dalam UU No 1 tahun 

1974 dan di segi lain UU produk kolonial walaupun pengatur perkawinan 

antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan namun 

karena UU tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan 

prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No 1 tahun 1974, 

maka menghadapi kasus aquo terdapat kekosongan hukum. 

- Disamping adanyan kekosongan hukum, juga dalam kenyataan hidup di 

Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit 

terjadi perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung RI 

berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan 
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hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas 

dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah 

tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi 

kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyeludupan-

penyeleudupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, 

maka Mahkamah Agung RI berpendapat haruslah ditemukan dan 

ditentukan hukumnya. 

- Bahwa menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No 1 tahun 1974, pegawai 

pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana 

dimaksud dalam UU No 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak 

dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam adalah 

pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian 

bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan 

perkawinan dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan tidak 

mungkin melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat 

perkawinan pada kantor catatan sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, 

sebab diluar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan 

perkawinan 

- Di dalam kasus ini, Pemohon yang beragama Islam telah mengajukan 

permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria 

yang beragama Kristen Protestan kepada Kantor Catatan Sipil di 

Jakarta, harus ditafsirkan bahwa Pemohon berkehendak untuk 

melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki. 
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- Dalam hal yang demikian, seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai 

satu-satunya instansi yang berwenang untk melangsungkan perkawinan 

yang kedua calon suami-istri tidak beragama Islam wajib menerima 

permohonan Pemohon".(Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara 

Dalam Yurisprudensi MA RI tahun 1969 - 2008, MA RI 2010, halaman 

104 - 107). 

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka perkawinan antar agama 

dapat dilakukan dengan mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan 

Sipil untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil 

Meskipun Mahkamah Agung telah menentukan demikian, pihak Kantor 

Catatan Sipil berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan masih bisa 

menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan 

dicatatkan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Jika hal ini terjadi , maka Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan surat 

penolakan tertulis yang kemudian surat penolakan tersebut dapat dibawa ke 

Pengadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah penolakan tersebut memang 

tepat atau sebaliknya dapat diputuskan bahwa perkawinan tersebut dapat 

dicatatkan. 

Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama 

Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor : 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl melihat 

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana 

Undang-Undang tersebut tidak secara tegas dan jelas mengatur perkawinan 

beda agama. sementara itu, Undang-Undang tersebut juga tidak melarang 
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secara tegas tentang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan 

hukum.  

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar 

kehidupan di alam dunia berkembang baik. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa 

dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, ada daya saling 

menarik satu sama lain, untuk hidup bersama. Oleh sebab ini Negara tidak 

dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan 

perkawinan.Berdasarkan rasa kemanusiaan, yaitu untuk menghindarkan dan 

mencegah perilaku asusila dalam masyarakat.Maka hakim berpendapat lebih 

baik para pihak di satukan dalam ikatan perkawinan. 

Merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 57 yang 

menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang 

yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Berdasarkan pada Pasal 57 UU No 1/1974, maka perkawinan beda agama di 

Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya 

pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor 

Catatan Sipil ditolak. 

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan tentang 

perkawinan antar agama dalam Pasal 2 adalah menyatakan “Menurut hukum 

masing-masing agama atau kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua 

calon suami istri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau 

kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum 
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agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berati satu kali menurut 

hukum agama dan kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama 

atau kepercayaan dari calon yang lainnya. 

Dalam praktek perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan 

menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami 

atau si calon istri. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau 

menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan 

pasangannya. 

Dalam proses perkawinan beda agama maka permohonan untuk 

melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan 

Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan 

tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam.dan 

dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan 

tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga 

pasal 8 point f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan 

halangan untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon 

pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam 

status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya. 

Mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, terdapat ketentuan dalam 

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 beserta penjelasannya 

disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama 

yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pengaturan ini diharapkan dapat mengakhiri 
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ketidakjelasan yang terjadi selama ini terkait dapat atau tidaknya perkawinan 

beda agama yang dilakukan di Indonesia diakui oleh Negara. Selam ini bagi 

pasangan-pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, 

umumnya dilakukan dengan cara menikah di luar negeri atau jika menikah di 

Indonesia umumnya mereka mengganti agamanya sementara atau secara 

permanen agar perkawinan mereka dapat dilaksanakan. Adakalanya mereka 

menikah dua kali, misalnya pertama nikah di Gereja, kemudian meikah di 

Kantor Urusan Agama secara Islam. 

Pada penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor : 

06/Pdt.P/2014/PN.Mgl majelis hakim memberikan pertimbangan-

pertimbangan, dimana ada beberapa pertimbangan yang menarik penulis, 

diantaranya : 

1. Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-

Undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda 

agama sehingga terjadilah kekosongan hukum. (Put.No: 

04/Pdt.P/2012/PN.Mgl:10 dan Put.No :06/Pdt.P/2014/PN.Mgl : 7) 

Menurut penulis, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan tidak adanya peraturan yang melarang secara tegas 

tentang perkawinan beda agama. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan 

bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap 

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam Pasal diatas, menurut penulis menimbulkan penafsiran 

yang berbeda. Dan dalam Undang-Undang tersebut juga tidak melarang 

secara tegas tentang diperbolehkannya perkawinan beda agama, sehingga 

menimbulkan kekosongan hukum.  

2. Senafas dengan peraturan tersebut, yaitu termuat dalam Yurisprudensi 

Agung RI yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 

1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah 

keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh 

Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk 

menolak perkawinan. (Put.No: 04/Pdt.P/2012/PM.Mgl :10 dan 

Put.No:06/Pdt.P/2014.PN.Mgl : 7)  

Menurut penulis, dalam Yurisprudensi Agung RI yang termuat 

dalam Putusan Mahkamah Agung No 1400/K.Pdt/1986 merupakan salah 

satu solusi hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama. karena jika 

dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan 

dampak yang negatif bagi masyarakat maka dengan adanya Yurisprudensi 

yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No 1400/K/Pdt/1986 akan 

memberi solusi hukum bagi perkawinan beda agama dengan menyatakan 

bahwa perkawinan beda antar agama dapat diterima permohonannya di 
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Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk 

melangsungkan permohonan yang kedua calon suami istri tidak beragama 

Islam. 

3. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, didalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan Pasal 16 ayat (1) pada 

pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan 

membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan 

atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

Menurut Penulis, hakim tidak dapat menghalangi suatu 

permohonan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Pemohon. 

Karena perkawinna adalah hak setiap manusia yang sudah melekat dari 

lahir.Asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya perbedaan 

agama tidaklah menjadikan halangan untuk melakukan perkawinan.  

Penulis berpendapat meski  permohonan Para Pemohon dikabulkan adalah 

hal yang tidak dapat dihindarkan perkawinan para Pemohon adalah tidak 

sah menurut agama (baik Islam maupun Katholik/Kristen) sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

maka oleh karena dari sudut agama ada nilai tidak sah, tentang dosa 

hubungan antara para Pemohon dan calon Istri Pemohon adalah 

merupakan tanggung jawab Pemohon kepada Tuhan. Negara melaui 

Peraturan Perundang-Undangan yang hanya memberi solusi bagi 

perkawinan antara kedua calon mempelai yang masing-massing tetap 

mempertahankan tentang keyakinan agamanya. 
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Dalam memutuskan perkara permohonan izin perkawinan beda agama No 

04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan No 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl hakim mengunakan 

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan terdapat dalam Pasal 10 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, 

menyebutkan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada 

atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. 

Undang-Undang Perkawinan tidak mensyaratkan perihal agama dan 

keyakinan yang dipeluk oleh pasangan mempelai.Persamaan agama atau 

keyakinan calon mempelai tidak disinggung dalam syarat-syarat perkawinan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Disimpulkan bahwa adanya 

permasalahan agama yang dianut calon mempelai, baik persamaan agama 

ataupun perbedaan agama tidak dapat dijadikan syarat materiil yang harus 

dipenuhi bagi sahnya perkawinan. Apabila menyinggung mengenai syarat 

perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,jika calon mempelai 

memiliki perbedaan agama yang dianut maka tidak akan dijadikan persoalan 

apabila calon mempelai memiliki perbedaan agama untuk membentuk rumah 

tangga. 

  Alasan Pemohon melakukan penetapan permohonan izin perkawinan beda 

agama dengan calon istri karena sudah menjalin hubungan selama bertahun-

tahun dan kedua belah pihak serta kedua orang tua Pemohon dan calon istri 
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telah menghendaki pernikah beda agama dan tidak ada unsur pemaksaan satu 

sama lain. Fenomena yang terjadi masyarakat Pemohon adalah seorang laki-

laki dewasa yang beragama Islam yang hendak mencatat perkawinannya 

dengan seorang perempuan beragama Katholik dan perkawinan antar umat 

beragama sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan 

praktek budaya dengan tanpa sekat-sekat perbedaan agama atau kebiasaan-

kebisaan hidup, sebagai salah satu mekanisme membangun sikap solidariras 

dan rasa toleransi. Perkawinan beda agama dan akan dicatatkan merupakan 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia.   

 Hakim dalam penetapannya telah memerintahkan kepada Pegawai Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiluntuk melaksanakan perkawinan 

menjadi tidak bisa dilaksanakan karena secara normative dan empiris Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak lagi memiliki kewenangan 

untuk itu dan sudah tidak ada lagi Petugas yang memiliki kopetensi untuk 

melaksanakan perkawinan beda agama.  

 Pertimbangan hukum putusan pengadilan disamping mendasarkan pada 

teori kebenaran, juga mendasarkan pada teori keadilan.Dalam rangka 

mewujudkan keadilan atau memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan, 

diperlukan pemikiran dan cara-cara serta tolak ukur rasa keadilan yang 

berbeda.Dalam pertimbangan putusan harus dapat menunjukan dan 

mendasarkan teori keadilan secara transparan. (Abdullah, 2008:166) 

 Hakim dengan berdasar atas prinsip bahwa Hakim tidak boleh menolak 

perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak 
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jelas peraturan hukumnya, mendalilkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum 

mengenai perkawinan beda agama, maka dengan bersumber dan berdasar atas 

Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV serta 

ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 yang menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama 

merupakan hak konstitusi dan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga 

Negara Indonesia dan perkawinan beda agama juga merupakan suatu 

kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan praktek budaya dengan 

tanpa sekat-sekat perbedaan agama atau kebiasaan-kebiasaan hidup, sebagai 

salah satu mekanisme membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi, maka 

menurut hukum perlu diberikan jalan keluar agar tidak menimbulkan dampak 

negative dalam kehidupan masyarakat dan beragama. Selanjutnya perkawinan 

dimaksud yang akan dicatatkan juga merupakan suatu fenomena yang terjadi 

dimasyarakat Indonesia. Alasan tersebutlah yang mendasari hakim mengambil 

keputusan untuk menetapkan diberikannya ijin kepada Pemohon dan 

memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan dan mencatat di dalam 

daftar yang diperuntukan untuk hal itu. 

 Hukum Islam berpedoman pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) : 221 

menjelaskan di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah SWT larangan bagi 

seorang Muslim mengawini perempuan-perempuan musyrik dan larangan 

mengawinkan perempuan Mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau 

mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya 
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dan sebagainya.Pihak perempuan-perempuan yang beriman tidak sedikit pula 

jumlahnya yang cantik-cantik, menarik hati, lagi beriman dan berakhlak. Sudah 

tegas didalam Al-Qur’an melarang perkawinan beda agama. perkawinan beda 

agama dilarang dalam hukum Islam, pasangan beda agama ditakutkan ada 

pemaksaan untuk mengikuti agama pasangannya yang non muslim berdasarkan 

kaidah, maka menurut Hukum Islam perkawinan beda agama hukumnya 

dilarang atau tidak diperbolehkan. Dengan demikian seseorang yang 

melakukan perkawinan beda agama dimana salah satu dari Pemohon beragama 

Islam maka ia tidak berdasar Hukum Islam dalam melakukan perkawinan 

tersebut. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 40 butir c, dan 44 Kompilasi 

Hukum Islam  

a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang 

pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : 

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. 

 

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan 

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama 

Islam” 

 

Pertimbangan pelarangan kawin beda agama dalam KHI 

antara lain : pertama, pandangan bahwa kawin lintas agama lebih 

banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal 

prinsip yang berbeda agama dapathidup rukun dan 

mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini 

dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya 

merupakan pengecualian. Kedua, KHI mengambil pendapat ulama 

Indonesia termassuk di dalamnya MUI, dalam Fatwa MUI Nomor 
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:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama 

menggunakan kaidah Fiqih. (Ahmad Rofiq, 1995:345) 

Ada beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan 

beda agama, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan 

perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan 

atau tidak ditentukan lain di dalam Undang-Undang ini”. 

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa 

undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan 

cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-

cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Jadi apakah suatu 

perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah 

memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya 

masing-masing. 

Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda 

agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang 
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diakui di Indonesia. Diperkuat oleh Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang tentang 

Perkawinan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : mempunyai 

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang 

kawin”.  

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Izin Perkawinan Beda 

Agama  

Dari penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung ada beberapa hal yang 

menarik perhatian penulis untuk membahasnya lebih jauh. Hakim dalam 

menjatuhkan putusannya terhadap penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN/Mgl 

dimana perkara permohonan izin perkawinan beda agama tidak dikabulkan 

oleh Hakim, dengan pertimbangan bahwa keabsahan suatu perkawinan harus 

didasarkan pada agama kedua belah pihak. Dalam penetapan tersebit, terdapat 

2 (dua) agama yang berbeda yang dianut oleh Pemohon dan calon Istri 

Pemohon.Hal ini berarti ada dua (2) orang yang tunduk kepada agama yang 

berbeda.Hakim memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang 

mana setiap perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaannya itu. Dari ketentuan ini terlihat bahwa masalah perkawinan 

adalah merupakan kewenangan lembaga agama, dimana setiap agama baik 

agama Islam atau Kristen/Katholik tidam membenarkan adanya perkawinan 

beda agama. sedangkan kewenangan Negara adalah hanya mencatat 

perkawinan itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undnag-

Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang berbunyi “tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
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Dikhawatirkan perkawinan beda agama para pihak tidak sah, dan 

hubungan mereka sebagai suami istri yang tetap berbeda agama, secara agama 

bisa dikatakan sebagai perbuatan yang haram, dan apa yang dilakukan sama 

dengan perzinahan. Jika nanti para pihak ini mempunyai keturunan, maka 

status anak dari para pihak ini dapat dikatakan sebagai anak haram, karena 

dilahirkan dari hubungan yang dilarang dan haram pula menurut hukum 

agama. 

Tidak ada satu agamapun yang memperbolehkan umatnya melakukan 

perkawinan dengan mengunakan tatacara perkawinan agama lain. Serta juga 

melarang adanya perkawinan beda agama. Berdasarkan Keputusan Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor : 04/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang 

Perkawinan Beda Agama, bahwa Perkawinan beda agama adalah haram dan 

tidak sah, dan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab 

menurut Qaul Mu’tamad adalah haram dan tidak sah. 

Penetapan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut 

adalah perkawinan harus tidak boleh bertentangan dengan Tuhan, hal ini dapat 

dilihat dari ajaran agama masing-masing pihak. Jika masing-masing agama 

melarang perkawinan beda agama maka perkawinan yang dilakukan oleh para 

pihak yang berbeda agama adalah tidak sah menurut agama. 
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Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya itu”. Berdasarkan Pasal 

tersebut jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan, karena 

tidak ada satu agamapun yang memperbolehkan perkawinan dengan para 

pihak yang berbeda agama. 

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya 

suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan 

kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti suatu 

perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, 

dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak 

sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. 

Menurut Penulis, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1400/K/Pdt/1986 dapat dipahami 

bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama maka dapat ditarik 

pemahaman bahwa mereka mengabaikan salah satu agamanya, maka secara 

otomatis mereka menikah menurut agama yang dianutnya.  

 

4.2.2 Implikasi Penetapan Hakim Terhadap Perkawinan   

Menurut pandangan hukum Islam, tidak ada perkawinan di luar 

agama Islam. Menurut hukum Islam adalah tidak sah perkawinan beda 

agama sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 
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221. Demikian juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI 

Jakarta tanggal 30 September 1986 tentang Perkawinan Antar Agama, 

dilarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik 

dan laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan 

beragama Islam (larangan mutlak).  

  Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan 

tegas menyebutkan dalam Pasal 40 dan Pasal 44, yang menyebutkan bahwa 

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama Islam, 

dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang yang tidak beragama Islam”. 

  Dengan demikian, pada prinsipnya pandangan Hukum Islam bahwa beda 

agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Hal serupa diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam 

pelaksanaanya perkawinan antar agama tidak diatur, karena perkawinan 

tersebut tidak dibenarkan ajaran agama. Yaitu ada halangan terjadinya 

perkawinan bagi calon suami, calon istri perbedaan agama, hal ini sesuai 

dengan yang dikehendaki Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang 

Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya, sedangkan 

menurut penjelasan Pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
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masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

  Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor : 

06/Pdt.P/2014/PN.Mgl tidak menimbulkan masalah yang berarti. Hak dan 

kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut 

Hukum Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam 

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini 

semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa atau perkawinan 

campuran (beda agama) adalah sama. Untuk hak dan kewajiban suami istri 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, 

Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi 

Hukum Islam diatur dalam Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.  

  Menurut penulis, Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari 

pasangan pernikahan beda agama ini, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 42 

UUP yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari 

perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama maupun 

Kantor Catatan Sipil mka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di 

mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti pada 

Pasal 45 s.d Pasal 45 UUP.  

  Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan 

ketentuan Pasal 42 UU No 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak. UUPA 

yang berbunyi “ 
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(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut 

agamanya. 

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk 

anak mengikuti agama orang tuanya.  

Didalam 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 perundnag-undnagan yang berlaku. 

  Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam 

perkawinan biasa maupun perkawinan beda agama adalah sama dan harus 

sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai 

dengan Pasal 36. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik 

dalam perkawinan biasa maupun perkawinan beda agama adalah sama dan 

harus sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 

sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.   

  Namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang berbeda 

agama, dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan diantara mereka. 

Dimana dalam suatu rumah tangga terdapat 2 (dua) orang yang tunduk kepada 

2 (dua) hukum agama. seperti halnya nanti pada pola pengasuhan anak, dimana 

sang anak nanti akan memeluk agama mana yang akan dipilihnya. Hal 

demikian dapat diminimalisirkan dengan adanya perundingan atau 

pembicaraan diantara suami dan istrinya nanti. 
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Dalam Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung hakim dalam 

memutuskan perkara tersebut adalah tidak mengabulkan permohonan yang 

diajukan oleh Pemohon. Tidak dikabulkannya permohonan perkawinan beda 

agama yang telah diajukan pemohon akan menimbulkan masalah. Seperti 

Keabsahan Perkawinan, maka perkawinan tidak sah dan tidak dapat dicatatkan. 

Perkawinan yang tidak sah konsekuensinya atau akibat hukumnya tidak 

diakuinya segala akibat hukum perkawinan.Seperti hubungan suami istri 

mereka baik hubungan hak dan kewajiban mereka serta hubungan kedua orang 

tua dengan anak-anaknya nanti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1) Dari Penetapan No:04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan No :06/Pdt.P/2014/PN.Mgl 

merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan 

oleh Pengadilan Negeri Magelang. Dengan dikabulkannya permohonan 

perkawinan agama tersebut, Hakim beranggapan telah terjadi kekosongan 

hukum. Karena dalam Undang-Undang tidak secara tegas melarang 

adanya perkawinan beda agama. sehingga menimbulkan penafsiran yang 

berbeda-beda dimasyarakat. 

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 

08/Pdt.P/2013/PN.Ung karena memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya perkawinan 

adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka. 

Bahwa keabsahan perkawinan harus didasarkan pada agama mereka. Serta 

dalam penjelasan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI 

No.1400/K.Pdt/1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan 

perkawinna beda agama maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka 

telah mengabaikan salah satu agamanya.  
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2) Implikasi hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan 

Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl maka 

tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan 

beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara suami istri dana nak-

anak mereka sudah di atur dalam Undang-Undang dan mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Implikasi terhadap penetapan 

yang ditolak oleh Pengadilan Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung terhadap 

keabsahan perkawinannya adalah tidak sah. Dan tidak diakuinya segala 

akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. 

5.2 Saran 

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis 

hendak menyampaikan saran sebagai berikut : 

1) Bagi Masyarakat, penulis menganjurkan apabila dengan terpaksa harus 

melakukan perkawinan beda agama, maka diharapkan telah memahami 

prosedur pengajuan permohonan perkawinan beda agama dengan benar 

agar tidak terdapat kendala di Pengadilan Negeri maupun Kantor Catatan 

Sipil 

2) Kepada para Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara 

permohonan izin perkawinan beda agama, diharapkan memiliki dasar 

pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan dalam 

memutuskan suatu perkara. 
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3)  Bagi pemerintah, tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dan 

konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya. Menurut 

penulis perlu dilakukan revisi atau rumusan ulang terhadap Undang-

Undang Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia 

sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda 

agama tersebut karena hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang wajib 

dilindungi dan dijamin oleh Negara. 
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