
 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Indonesia merupakan negara yang masyarakat nya beragam suku dan 

agama, hal ini dapat dilihat dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka 

Tunggal Ika, dan kondisi seperti ini bisa terjadi interaksi antar kelompok 

masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan ada terjadinya 

perkawinan beda agama karena keadaan masyarakat di Indonesia yang 

beragam dan tidak dapat kita hindari. 

 Hukum Perkawinan di Indonesia terjadi sejak diatur nya Undang- 

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lahir nya Undang-Undang 

No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif dapat menjawab kebutuhan 

terhadap peraturan perndang-undangan yang mengatur perkawinan secara 

beragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun bukan 

berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait 

dengan perkawinan, contoh persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang 

perkawinan adalah perkawinan beda agama1. 

 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya 

memandang suatu perkawinan dari aspek formal saja tetapi juga memandang 

1 http://Malthufsiraj.wordpress.com/Problem Perkawinan Beda Agama di Indonesia,diakses pada 
tanggal 08 juni 2014 
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dari aspek agama. Aspek formal berkaitan dengan aspek administrasi yaitu 

berkaitan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bagi yang 

beragama Islam dan Catatan sipil bagi yang beragama selain Islam sedangkan 

aspek agama berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan 2 . Undang-

Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 

memandang perkawinan tidak dalam hubungan perdata (juridis), tetapi dari 

sudut hubungan agama (religious) dan Pancasila serta UUD 1945 (filosofis), 

sehingga tertutup kemungkinan bagi para pria dan wanita yang berbeda agama 

untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama 

bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena 

perkawinan campuran menurut Undang-Undang perkawinan disebut sebagai 

perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Akan tetapi perkawinan 

beda agama di masyarakat sering pula disebut perkawinan campuran.  

 Membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak pasangan 

calon suami isteri yang sudah dewasa dalam perspektif Hak Asasi Manusia. 

Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte 

perkawinannya. Namun sayangnya fakta ini tidak cukup disadari oleh negara 

bahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi 

tempat bagi perkawinan beda agama, menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 

tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

2 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hlm 6. 
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tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, 

menurut Pasal 26 KUHPerdata Undang-Undang memandang soal perkawinan 

hanya dalam hubungan-hubungan perdata, dengan begitu maka perkawinan 

beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-

agama yang diakui di Indonesia, pelaksanaan perkawinan itu seringkali 

menghadapi masalah dikemudian hari misalnya pengakuan negara atas anak 

yang dilahirkan, pembagian harta ataupun masalah harta warisan dan dampak-

dampak lainnya seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo ataupun 

hidup tanpa pasangan yang dipicu dari diterimanya perkawinan beda agama. 

Namun demikian Pro-kontra pendapat terjadi sehubungan dengan perkawinan 

beda agama ini, jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh 

tidak nya tergantung pada ketentuan agama, namun kenyataannya dalam 

kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai 

realitas yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan hukum positif yang berlaku 

di Indonesia telah jelas dan tegas mengatakan bahwa sebenarnya perkawinan 

antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia.  

 Dengan adanya Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, dalam pasal 35 huruf (a) Kantor Catatan Sipil 

kini memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah 

mendapat penetapan dari pengadilan. Sekarang pasangan yang hendak 

melangsungkan perkawinan beda agama dapat mencatatkan perkawinan nya 
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di Kantor Catatan Sipil dengan lebih dahulu mengajukan permohonan 

penetapan ke Pengadilan Negeri, jika dilihat pasal 35 huruf (a) Undang-

Undang No 23 tahun 2006 ini memiliki pertentangan dengan pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang No 1 tahun 1974 dimana perkawinan sah jika dilangsungkan 

menurut hukum agama. Penjelasan pasal 24 Undang-Undang No 23 tahun 

2006 sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan, ini berarti ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tetap berlaku pasal 35 huruf (a) Undang-

Undang No 23 tahun 2006 memberi celah bagi pasangan yang melangsungkan 

perkawinan beda agama agar perkawinan mereka diakui dan dilegalkan oleh 

negara. Dengan adanya pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No 23 tahun 2006 

dapat dikatakan bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 Kompak tolak nikah beda agama, MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

kemarin mengumpulkan semua majelis tinggi agama lainnya untuk mecari 

kesepakatan atas pernikahan beda agama. Diskusi bersama WALUBI 

(Perwakilan Umat Buddha Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma 

Indonesia), PGI (Persatuan Gereja-gereja Indonesia), KWI (Konferensi 

Waligereja Indonesia, dan MATAKIN (Majelis Tinggi agama Konghucu 

Indonesia) hasil diskusi tersebut menyimpulkan tiga sikap penting, ketiga 

sikap penting itu adalah Perkawinan adalah peristiwa yang sakral. Oleh karena 
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itu, pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-

masing. Keputusan kedua adalah negara wajib mencatat perkawinan yang 

sudah disahkan oleh agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas keputusan kedua ini, Slamet Effendi 

Yusuf selaku Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Agama mengatakan dalam 

proses pernikahan posisi agama menjadi unsur pertama baru setelah itu 

negara. Sedangkan keputusan ketiga adalah kewajiban negara untuk mencatat 

perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dicatatkan di catatan sipil, 

ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 Jo Undang-

Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Menteri 

Agama (Menag) Lukman Hakim Syafuddin mengatakan, Prosesi Nikah itu 

dikembalikan lagi ke ajaran agama masing-masing. Hasil nya keenam agama 

yang dianut masyarakat Indonesia Kompak menyebutkan Menolak 

Perkawinan beda agama3. 

 Contoh kasus yang dapat dilihat adalah Perkawinan Petrus Nelwan 

dan Andi Vonny Gani. Petrus Nelwan ( pria ) yang beragama Kristen 

Protestan hendak melangsungkan pernikahan dengan Andi Vonny Gani 

(wanita) yang beragama Islam. Keinginan mereka untuk melangsungkan 

perkawinan ditolak baik oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan 

Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, KUA Tanah Abang 

menolak dengan alasan pihak laki-laki beragama Kristen Protestan, Kantor 

3 Koran Batam Pos, sabtu 13 september 2014, hlm 3 
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Catatan Sipil DKI Jakarta menolak dengan alasan pihak perempuan beragama 

Islam. Karena hal itu mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dan mohon agar penolakan dari kedua instansi tersebut 

dinyatakan tidak beralasan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 

penetapannya menyatakan  penolakan dari KUA  Kecamatan Tanah Abang 

dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta adalah tepat dan beralasan karena 

perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 

1974. Ajaran agama Islam dan Kristen Protestan tidak membenarkan 

perkawinan beda agama sedangkan pasal 2 pasal (1) Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974  jo pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pada 

pokoknya menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum 

agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu tidak ada lagi 

perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, terhadap 

putusan ini Petrus Nelwan dan Andi Vonny Gani merasa tidak puas dan 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan 

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejauh mengenai penolakan 

melangsungkan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta yang 

tercantum dalam surat penolakan No. 651/1. 1755. 4/CS/1986. Mahkamah 

Agung memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil DKI 

Jakarta untuk melangsungkan perkawinan antara Petrus Nelwan dan Andy 

Vonny Gani. 
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  Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk lebih mengkaji tentang 

Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, serta faktor yang mendorong terjadinya perkawinan  beda agama 

dan akibat yang muncul dalam perkawinan beda agama. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Dari uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat 

merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaturan tentang Perkawinan beda agama di Indonesia ? 

2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin 

dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan penelitan : 

a. Menganalisa tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia. 

b. Menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan beda 

agama. 

c. Menganalisa mengenai akibat yang ditimbul dari perkawinan beda agama. 

2. Manfaat Penelitian : 
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 Dalam penulisan skripsi ini penulis berharap dapat diperoleh manfaat 

penelitian sebagai berikut : 

a. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta pengetahuan tentang 

perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang No 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan. 

b. Secara praktis, diharapkan memberikan pengetahuan tentang Status 

Perkawinan beda agama apakah diakui oleh negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


