
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan umum Perkawinan 

 a. Definisi Perkawinan 

 Menurut Prof. R. Sardjono,SH,. "Ikatan lahir" berarti para pihak yang 

bersangkutan  karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik 

bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan 

masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti 

dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-

sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan 

tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur 

tersebut ada dalam stiap perkawinan.1 

 Menurut Prof.DR.Wirjono Projodikoro,SH., berpendapat bahwa: 

"Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.  

 Menurut Paul Scholten, berpendapat bahwa : "Perkawinan adalah 

hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh 

negara". 

1 R.Sardjono,"Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan 
Kemasyarakatan Universitas Trisakti,Jakarta), hlm 6. 
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 Dan menurut Prof. Mr. Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah 

pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu 

yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang 

yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, 

dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang 

dijunjung tinggi2. 

 Menurut Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

dimaksud dengan perkawinan adalah "Perkawinan adalah sah apabila menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu" dari rumusan 

tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan:  

Digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-

masing" mengandung arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah 

peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Adapun 

Tujuan perkawinan diantaranya : 3 

a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang 

akan datang. 

b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa 

kasih sayang. 

Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat 

dalam penjelasan UU Perkawinan, yaitu : 

2 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan 
No.1/1974,cct,(Jakarta: PT.Dian Rakyat 1986), hlm 16-20 
3 Syarifuddin. Op cit. Hlm. 46 
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-Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan  kekal. 

-Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing 

agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 -Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki 

oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan 

mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. 

 -Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan 

perkawinan. 

 - Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta 

harus dilakukan di depan sidang pengadilan. 

 - Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban 

suami. 

Syarat Sah Perkawinan : 

 Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu 

sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut 

harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak 

dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. 

 Syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 yaitu terdapat 

dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan 

menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah 

dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu. 
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Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 : 

 (1)  Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

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

berlaku. 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 27 berbunyi pada 

waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan 

satu perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja. 

Dalam KUHPerdata memandang Perkawinan hanya dalam hubungan perdata 

saja, hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistic hal ini dikarenakan 

adanya golongan penduduk pada zaman penjajahan Belanda melalui Pasal 163 

IS jo 131 IS. Termasuk hukum perkawinan juga pluralistic. Hukum 

perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah : 

1.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) yang 

berlaku bagi golongan Eropa. 

2. Burgerlijk Wetboek (BW) dengan beberapa pengecualian ditambah dengan 

peraturan mengenai adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dengan 

Staatsblad 1917 No.129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing 

Tionghoa. 

3.   Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non-   Tionghoa. 

4. Hukum Islam dan Hukum Adat bagi golongan Bumiputera yang beragama 

Islam. 
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5.  Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers ( HOCI ) Staatsblad 1933 

Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen. 

6   Regeling op de Gemengde Huwelijken ( GHR ) Staatsblad 1898 No. 158 

bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran. 

 Setelah merdeka Indonesia melakukan Unifikasi hukum perkawinan 

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya 

UU Perkawinan tersebut tidak berarti peraturan yang lama dihapus begitu saja 

dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan : “ Untuk perkawinan dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU 

ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan yang diatur dalam BW, HOCI, 

GHR an peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur 

dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku. “ Artinya, apabila suatu hal tentang 

perkawinan yang belum diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 maka peraturan 

sebelum UU No 1 Tahun 1974 dapat diterapkan. Menurut Pasal 2 KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan menurut Hukum Islam adalah 

Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dalam 

Pasal 4 KHI Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam 

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Perkawinan Beda Agama dalam Islam : Mengenai masalah 

perkawinan beda agama ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut: 
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 a) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Hal ini berdasarkan 

firman Allah SWT ( Q.S. Al-Baqarah : 221 ). Artinya :  

“ Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih 

baik dari pada perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu. “ 

Perempuan musyrik yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak 

percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan 

perkawinan dengan muslim. Begitu juga sebaliknya laki-laki musyrik haram 

kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam4. 

Di kalangan Ulama timbul beberapa pendapat tentang siapa wanita 

musyrik yang haram dikawini itu : 

 - Menurut Ibnu Jarir Al-Thabari, wanita musyrik yang haram dikawini hanya 

wanita musyrik dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turun 

nya Al-Quran memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah 

berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang muslim boleh kawin dengan 

wanita musyrik dari bangsa non arab, seperti wanita Cina, India atau Jepang 

yang di duga dahulu mempunyai kitab suci seperti pemeluk agama Hindu, 

Budha dan Konghuchu yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. 

 - Tetapi, sebagian besar Ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik 

baik dari bangsa Arab maupun non-Arab, selain Ahlul Kitab yakni Yahudi 

4 Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Antara Fiqh Munakahat dan 
UU Perkawinan ). 2009. Jakarta : Kencana Prenada Media. 
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dan Kristen tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini bahwa wanita yang 

bukan Islam dan yang bukan Yahudi atau Kristen tidak boleh dikawini oleh 

pria muslim, apapun agama dan kepercayaannya. Karena pemeluk agama 

selain Islam, Yahudi dan Kristen adalah wanita musyrik. 

 b) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab 

Mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim sebenarnya 

dibolehkan, oleh karena ada petunjuk yang jelas terdapat dalam Al- Quran, 

sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5, artinya : 

“ Pada hari ini dihalalkan kepadamu yang baik – baik. Makanan ( 

sembelihan ) orang – orang yang diberi kitab itu halal untukmu dan makanan 

kamu hahal untuk mereka. Dan dihalalkan ( mengawini ) perempuan yang 

menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang 

menjaga kehormatan di antara perempuan – perempuan ahli kitab sebelum 

kamu, bila kamu telah memberikan mahar mereka". 

Selain berdasarkan ayat Al-Quran diatas, juga berdasarkan sunnah 

Nabi Muhammad SAW dimana nabi pernah menikah dengan wanita ahli kitab 

yaitu Mariah Al-Qibtiyah ( Kristen ). Demikian pula sahabat Nabi senior 

bernama Hudzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita 

Yaudi, sedang para sahabat tidak ada yang menentang5. 

 c) Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim 

5 Drs. Faizal Kamil, S.H., MH. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan. 2007. Jakarta : 
Yustisi. Hlm 23 
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Ulama telah sepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang 

wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik calon suaminya itu pemeluk 

agama Kristen dan Yahudi atau pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa 

kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme maupun pemeluk agama atau 

kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan juga kitab yang serupa 

kitab sucinya. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Atheisme, 

Politheisme, dsb. Adapun dalil dan dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah : 

221, QS. Al-Mumtahanah : 10, dan AQ. Al-Maidah : 5. 

 QS. Al-Baqarah ayat 221 : 

“ … Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki – laki 

musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya perempuan hamba yang beriman 

lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walau ia menawan 

hatimu. “ 

Komplasi Hukum Islam Pasal 44 : 

“ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria 

yang tidak beragama Islam. “ 

 

 b. Definisi Perkawinan dari sudut pandang agama 

   Dalam agama Islam pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul 

dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab dan Qobul (akad 

nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang 
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diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, 

sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam.6 

 Pengertian perkawinan dalam agama Kristen pada umumnya 

pernikahan adalah persekutuan hidup dan percaya total eksklusif dan kontinyu 

antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh 

Kristus Yesus. Pernikahan sebagai soal agama hukum Tuhan agar pernikahan 

tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan maka Syarat dari Perkawinan itu 

menurut agama Kristen adalah : 

1. Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak 

lain. 

2. Kedua mempelai beragama Kristen (agar perkawinan tersebut dapat 

diberkati). 

3. Kedua calon mempelai harus sudah diBaptis. 

4. Harus dihadiri dua orang saksi. 

5. Harus disaksikan oleh Jemaat. 

 Apabila disimpulkan maka perkawinan menurut agama Kristen 

menghendaki perkawinan itu adalah perkawinan antar sesama Kristen. 7  

 Perkawinan menurut agama Katholik adalah Persekutuan hidup antara 

seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang 

tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai 

6 http://id.m.wikipedia.org,diakses pada tanggal 08 Oktober 2014 
7 http//daruttahfidz.blogspot.com, diakses pada 08 Oktober 2014 
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suami istri dan  kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menuntut 

kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan lagi oleh siapapun 

kecuali oleh kematian8. 

 Selain ini menurut agama buddha perkawinan adalah Ikatan lahir dan 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan Dharmma. Sebagai umat 

Buddha maka agar kita bisa membentuk keluarga bahagia, kita harus 

mengikuti ajaran sang Buddha tentang praktik kehidupan yang benar dalam 

Samajivi Sutta, sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar perkawinan yang 

harmonis, yang serasi, selaras dan seimbang yaitu bila suami istri itu terdapat 

persamaan dan persesuaian dalam Saddha (keyakinan), Sila (kesusilaan), 

Caga (kemurahan hati), dan Panna (kebijaksanaan) (Anguttara N. II,62) 

Dengan memiliki 4 (empat) faktor yang merupakan pandangan yang sama 

tersebut diatas, maka suami istri akan dengan mudah untuk mengemudikan 

bahtera rumah tangga dengan suasana kehidupan yang penuh harmoni9. 

 Adapun Perkawinan menurut pandangan agama Hindu adalah Dalam 

agama Hindu di bali perkawinan basa disebut dengan Pawiwahan. 

Perkawinan ataupun Pawiwahan adalah Ikatan Lahir Batin (skala dan niskala) 

8 http://.imankatolik.or.id>pemahaman  perkawinan  menurut  gereja  katolik, diakses pada  08  
Oktober 2014 
9 http//artikelbuddhist.com>2011/05> pandangan agama buddha tentang pernikahan, diakses pada 
tanggal 08 Oktober  2014 
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antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal 

yang diakui oleh hukum Negara, Agama, dan Adat. 

Syarat sah suatu perkawinan menurut Hindu : 

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kitab Suci Manava 

Dharmasastra maka syarat tersebut menyangkut keadaan calon pengantin dan 

administrasi sebagai berikut : 

Dalam pasal 6 disebutkan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon 

mempelai dan mendapatkan izin kedua orang tua. Persetujuan tersebut itu 

harus secara murmi dan bukan paksaan dari calon pengantin serta jika slah 

satu dari kedua orang tua meninggal maka yang memberi izin adalah 

keluarga, wali yang masih ada hubungan darah. Dalam ajaran agama Hindu 

syarat tersebut juga merupakan salah satu yang harus dipenuhi, hal tersebut 

dijelaskan dalam Manav Dharmasastra III.35 yang berbunyi : "Adbhirewa 

dwijagryanam kanyadanam wicisyate, itaresman twarnanam itaretarkamyaya" 

yang artinya "Pemberian anak perempuan diantara golongan Brahmana, jika 

didahului dengan percikan air suci sangatlah disetujui,tetapi antara warna-

warna lainnya cukup dilakukan dengan pernyataan persetujuan 

bersama"(Pudja dan Sudharta,2002:141)10. 

 Adapun pengertian Perkawinan menurut agama Konghucu adalah 

dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, maka telah dikeluarkan hukum perkawinan agama konghuchu 

10 http//Pura-kebonagung.blogspot.com>2014/02, diakses pada tanggal 08 Oktober 2014 
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bila seseorang hendak melakukan perkawinan maka diharuskan terlebih 

dahulu diharuskan untuk mengetahui hukum perkawinannya. Maksud dan 

tujuan dari Perkawinan dalam agama Konghucu adalah untuk membangun 

keluarga yang harmonis damai dan bahagia, karena tujuan perkawinan ini 

menurut adanya keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, maka hukum 

perkawinan agama ini pada dasarnya tidak meangenal perceraian11. 

 

B. Pengertian Perlindungan Hukum 

 Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal- hal 

yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau 

barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang 

diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih  lemah. Perlindungan 

hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi sebelum 

kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu 

hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian 

yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni 

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap 

hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak 

hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum 

terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan 

11 http//spocjurnal.com>hukum>346-Perkawinan menurut agama Konghucu ditinjau dari undang-
undang no 1 tahun 1974, diakses pada tanggal 08 Oktober 2014 
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yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya 

harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status 

hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan 

hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan 

dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum 

akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala 

aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri12. 

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya 

suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan 

sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua 

macam yang dapat dipahami, sebagai berikut: 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

 Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar 

artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak 

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang 

12 http://politkum.blogspot.com/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html, diakses pada tanggal  
05 Oktober 2014 
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didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus 

mengenai perlindungan hukum preventif. 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan 

Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum 

ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan 

hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat 

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum13. 

C.  Tinjauan umum terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia 

    1. Pengertian Umum Perkawinan Beda Agama  

13 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli, diakses pada tanggal 12 
Oktober 2014 
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 Indonesia adalah Negara yang dikenal kemajemukannya dalam adat-

istiadat, budaya dan Agama. Kebebasan beragama di Indonesia juga dijamin 

oleh Konstitusi pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 salah satu sorotan utama 

dalam sistem pergaulan dimasyarakat terkait dengan keberadaan agama 

adalah tentang perkawinan antar umat beragama atau perkawinan beda agama. 

Perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai perkawinan yang 

dilaksanakan oleh sepasang calon suami istri yang berbeda agama atau 

keyakinan pada saat melangsungkan perkawinan, Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas dan eksplisit mentukan 

apakah perkawinan beda agama di bolehkan atau dilarang. Hal ini 

dikarenakan UU No 1 Tahun 1974 menggunakan norma penunjuk ( 

verwijzingsgregel ) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh 

karena itu para penegak hukum di badan peradilan maupun lembaga pencatat 

perkawinan sering tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan 

perkawinan beda agama ini karena bergantung pada penafsiran agama dan 

hukum yang berbeda-beda.  

1.1 Perkawinan beda agama menurut Agama Islam 

 Dari agama Islam, masalah pernikahan berbeda keyakinan ini 

sebenarnya terbagi dalam 2 kasus keadaan antara lain: 

Kasus 1:   Pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim 

Kasus 2:   Pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim 
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Pada kasus 1 kedua pihak ulama sepakat untuk mengharamkan 

pernikahan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang wanita muslim 

haram hukumnya dan pernikahannya tidak sah bila menikah dengan laki-laki 

non-muslim Al-Quran menjelaskan Dalam surat Al-Baqarah 221 : Dan 

janganlah kamu nikahi 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. 

(Surat Al-Baqarah Ayat 221) 

Sedang pada kasus ke-2 seorang laki-laki muslim dilarang menikah 

dengan wanita non-muslim kecuali wanita ahli kitab, seperti yang disebutkan 

dalam surat Al-Maidah ayat 5 Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. 

Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, 

dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) 

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang 

beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang 

yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin 

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak 



25 
 

(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah 

beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya 

dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.(Al-Maaidah Ayat 5) 

Pada surat Al-Baqarah ayat 221 terang di jelaskan bahwa: Baik laki-

laki ataupun perempuan memiliki larangan untuk menikahi atau dinikahkan 

oleh seorang musyrik dan dalam surat Al-Maidah di jelaskan kembali 

bagi  seorang laki-laki boleh menikahi AHLI KITAB. Namun terdapat 

beberapa pendapat bahwa ahli kitab di sini bukanlah  penganut injil, ataupun 

taurat yang ada pada saat ini ahli kitab yang dimaksudkan disini ialah mereka 

yang bersyahadat Mengakui adanya ALLAH  akan tetapi tidak mengakui 

adanya Muhamad14. 

 

1.2 Perkawinan beda agama menurut Agama Kristen 

 Pada prinsipnya agama Kristen Protestan menghendaki agar 

penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan dari 

pernikahan ialah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan 

sulit dicapai kalau suami istri tidak seiman. Pada umumnya pernikahan beda 

agama tidak dikehendaki di dalam Perjanjian Lama (PL) Alasannya adalah 

kekuatiran bahwa kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah 

asing dari pasangan yang tidak seiman (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; Mal. 2:10). 

14 Dalam tulisan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan. 
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Larangan yang eksplisit terdapat dalam Ul. 7:3-4, "Janganlah juga engkau 

kawin-mengawin dengan mereka anakmu perempuan janganlah kau berikan 

kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau 

ambil bagi anakmu laki-laki sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki 

menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain 

maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan 

engkau dengan segera"15. 

 

1.3 Perkawinan beda agama menurut Agama Katolik 

 Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan perkawinan antara 

seorang katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah (Kanon;1086), 

namun Gereja memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan 

hukum Gereja (Kanon;1125). Dispensasi dalam realisasinya diberikan oleh 

uskup setelah memenuhi persyaratan tertentu dan kedua belah pihak membuat 

perjanjian tertulis. Pertama yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia 

pada iman Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka 

secara Katolik. Kedua, mereka yang tidak beragama Katolik berjanji 

menerima perkawinan secara Katolik, tidak akan menceraikan pihak yang 

15 http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-
negara/ diakses pada tanggal 27 Oktober 2014 
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beragama Katolik, tidak menghalangi pihak yang beragama katolik 

melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. 

1.4 Perkawinan beda agama menurut Agama Hindu 

 Dalam agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai 

itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Perkawinan dengan 

penganut agama lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut Hukum Hindu 

suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara suci oleh Pedende, dan 

Pedende hanya mau melaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon 

pengantin beragama Hindu. Perkawinan orang Hindu yang tidak memenuhi 

syarat dapat dibatalkan. Jika kedua mempelai berbeda agama, Pedende tidak 

dapat memberkati, kecuali pihak yang bukan beragama Hindu telah disuddhi-

kan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu dan menandatangani Sudi 

Yadhani (surat pernyataan masuk agama Hindu).  

1.5 Perkawinan beda agama menurut Agama Buddha 

 Agama Buddha sebagai agama yang menekankan ajarannya pada 

amalan moral dengan menitikberatkan pada kesempurnaan diri manusia tidak 

memiliki pengaturan khusus mengenai perkawinan beda agama. Agama 

Buddha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain 

menurut hukum yang berlaku dalam praktek penganut agama Budha 

mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di daerah setempat. 



28 
 

1.6 Perkawinan beda agama menurut Agama Khonghucu 

 Dalam ajaran agama Khonghucu perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan melangsungkan keturunan 

berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Tujuan perkawinan dalam agama 

Konghucu di Indonesia ialah memungkinkan manusia melangsungkan 

sejarahnya dan mengembangkan benih-benih Thian (Tuhan Yang Maha Esa), 

berwujud kebajikan yang bersemayam di dalam dirinya dan memungkinkan 

manusia membimbing putra-putrinya. Adapun syarat-syarat perkawinan bagi 

umat Konghucu yang terkait masalah beda agama: 

o Ada persetujuan dari kedua mempelai tanpa ada unsur paksaan. 

o Kedua calon mempelai wajib melaksanakan pengakuan iman, peneguhannya 

dilaksanakan di tempat ibadah umat Konghucu (Lithang). 

o Mendapat persetujuan dari kedua orang tua, baik orang tua pihak laki-laki 

maupun pihak perempuan atau walinya. 

o Disaksikan oleh dua orang saksi. 

2. Perkawinan Beda Agama dalam sudut pandang Hukum 

 Pada tanggal 29 Desember tahun 2006 terbit Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu pasal yang 
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menarik untuk dicermati dalam Undang-Undang ini adalah pasal 35 huruf a 

Pasal tersebut menyatakan: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 34 berlaku pula bagi:  Perkawinan yang ditetapkan oleh 

pengadilan, penjelasan pasal 35 huruf a adalah yang dimaksud dengan 

”perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang 

dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sedangkan pasal 34 ayat (1) dan 

(2) menyatakan : 

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib 

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya 

perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat 

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan 

Kutipan Akta Perkawinan. 

Penjelasan pasal 34 ayat (1) dan (2): 

(1) Yang dimaksud dengan ”perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan 

perundangundangan. 

(2) Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam 

dilakukan oleh Departemen Agama. 
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 Berdasarkan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 

Kantor Catatan Sipil kini memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan 

beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Sekarang 

pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat 

mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dengan terlebih dahulu 

mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Jika dilihat pasal 

35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ini memiliki pertentangan 

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dimana 

perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum agama. Penjelasan pasal 

34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sendiri menyatakan bahwa yang 

dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Ini berarti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2006 memberi celah bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan 

beda agama agar perkawinan mereka diakui dan dilegalkan oleh negara16. 

 Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan berdasarkan UU tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan 

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

16 http://ginanjarali.blogspot.com/2011/11/perkawinan-beda-agama-di-indonesia. diakses pada tanggal 
27 Oktober 2014 
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tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam UU yang 

sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa penafsiran 

mengenai Perkawinan Beda Agama berdasarkan UU Perkawinan, yaitu :17 

 1.Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) 

jo. Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974. 

 2.Perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah 

tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 

tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di 

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur 

perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur 

dua orang yang berbeda agama.  

 3. Perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No 1 tahun 

1974 oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 No 1 Tahun 1974 maka persoalan 

perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran 

yaitu GHR karena belum diatur dalam UU Perkawinan.  

  Pendapat yang tepat berada pada point nomor satu apabila perkawinan 

beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf 

17 http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-Bed-Agama-Di-Indonesia.Raimond flora 
Lamandas "Perkawinan beda agama di Indonesia". diakses pada tanggal 27 Oktober 2014 

                                                           

http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-Bed-Agama-Di-Indonesia


32 
 

f Undang-Undang No 1 Tahun 1974, maka instansi baik KUA (Kantor Urusan 

Agama) dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan 

beda agama berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf f Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah 

jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan 

nya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) maka tidak ada perkawinan di luar 

hukum agama dan kepercayaannya itu. 

Perkawinan beda agama tidak bisa merujuk pada ketentuan GHR, 

apabila dilihat Pasal 66 UU No 1 Tahun 1974 bahwa sebenarnya ketentuan 

GHR tidak dapat diberlakukan lagi. GHR mengandung asas yang bertentangan 

dengan keseimbangan kedudukan hukum antara suami istri sebagaimana 

diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 GHR sebagaimana KUHPerdata hanya 

mengenal konsep perkawinan sipil yang sifatnya sekuler, sedangkan UU No. 

1 Tahun 1974 memandang perkawinan memiliki hubungan erat dengan 

Agama. Dengan demikian jelas bahwa UU No 1 Tahun 1974 telah menutup 

pintu bagi terjadinya perkawinan beda agama jika memang agama yang dianut 

melarang terjadinya hal tersebut seperti dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1). 

 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang 

diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 disebutkan 

bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dan 

wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam”. Larangan perkawinan 

antara agama sebagaimana hal ini didasarkan kepada mashlahah dengan 
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tujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan serta keturunan. Para 

ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama karena 

kemudharatannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. 

 Perkawinan beda agama telah menyebabkan anak-anak yang 

dilahirkan dari perkawinan itu banyak yang menganut hukum agama ibunya 

daripada agama bapaknya. Selain dari itu perkawinan antar agama dapat 

meresahkan karena hubungan silaturrahim antar keluarga menjadi putus. Oleh 

karena kemudharatannya lebih besar yang ditimbulkan dari perkawinan antar-

agama cukup besar daripada manfaatnya, maka sudah selayaknya ketentuan 

tersebut dalam pasal 40 KHI Indonesia tetap dipertahankan 18. Perkawinan 

Beda Agama dalam GHR perkawinan beda agama termasuk dalam 

perkawinan campuran hal ini tercantum dalam Pasal 1 GHR menyatakan 

bahwa : “ yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antar 

orang – orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan“. 

Pasal 1 GHR ditafsirkan oleh ahli hukum seperti Prof. Sudargo Gautama, 

Lemaire, Neerbrugh meliputi : 

 a.      Perkawinan antar bangsa. 

 b.      Perkawinan antar golongan. 

 c.       Perkawinan antar tempat. 

18 http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-
negara/diakses pada 11 November 2014 
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 d.      Perkawinan antar agama. 

Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan : “ perbedaan agama bukan menjadi 

masalah untuk melangsungkan perkawinan.“ GHR menentukan bahwa apabila 

perempuan melakukan perkawinan campuran maka selama pernikahan itu 

belum putus maka ia tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik 

di lapangan hukum public maupun sipil. 

Tata cara perkawinan campuran menurut GHR : 

 a. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi calon suami. 

 b. Jika menurut hukum calon suami tidak ada ketentuan mengenai seseorang 

yang melangsungkan dan mengawasi perkawinan maka perkawinan 

dilangsungkan oleh Kepala Golongan dari calon suami atau wakilnya. 

 c. Jika menurut hukum calon suami tidak mengharuskan adanya surat nikah, 

maka orang yang melangsungkan atau mengawasi perkawinan campuran 

wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan Gubernur Jendral. 

 d. Pasal 6 ayat (4) GHR, Pasal 6 ayat (5) GHR, Pasal 7 ayat (1) GHR, dan 

Pasal 7 ayat (3 ) GHR. 

Dengan demikian pada masa GHR diberlakukan perkawinan beda 

agama tidak menjadi masalah. GHR hanya bertujuan menunjuk hukum mana 

yang berlaku di dalam suatu perkawinan jika suami istri tunduk pada hukum 

yang berlainan atau dikenal dengan istilah Hukum Antar Tata Hukum ( 

HATAH ). Hukum Perselisihan ( HATAH ) dapat dibagi menjadi bagian 

Intern dan extern. Dalam memberikan perumusan HATAH ini memakai 
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landasan apa yang dinamakan “ Ilmu Lingkungan Kekuasaan Hukum “ ( 

gebiedsleer )19. 

 

 a.  HATAH Extern  

  HATAH Extern disebut juga Hukum Perselisihan dalam arti makro, 

yaitu :20 

“ Keseluruhan kaidah yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang akan 

berlaku apabila dalam suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum terpaut 

lebih dari satu sistem hukum dari dua Negara atau lebih. “ 

 HATAH Intern yaitu Hukum Perdata Internasional ( HPI ). HPI 

disebut sebagai “ conflict law “ yang mengandung ciri adanya unsur asing ( 

foreign element ) dalam hubungan hukum, sedangkan dalam Hukum 

Perselisihan tidak ada unsur asing. HPI adalah bagian dari Hukum 

Perselisihan dalam arti makro karena HPI merupakan bagian dari hukum 

nasional21. 

 Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan 

beda agama menjadi suatu permasalahan tersendiri. Kantor Catatan Sipil tidak 

lagi menjadi penentu keabsahan perkawinan keabsahan perkawinan kini 

ditentukan oleh sah setidaknya perkawinan tersebut mengenai hukum agama. 

Kantor Catatan Sipil kini hanya berwenang mencatatkan perkawinan dari 

19 Sudargo Gautama . Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. 1987. Bandung : Binacipta. 
Hlm. 12. 
20 Suparman,. op cit. Hlm. 16 
21 Gautama. Op cit. Hlm. 3 
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pasangan suami istri non-Islam setelah sebelumnya mendapat pengesahan dari 

agama pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah 

mempersempit batasan perkawinan campuran hanya pada perkawinan antara 

seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. 

Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974.  

 

 

 

 

 

 

 

 


