
 
 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh 

penulis, maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa : 

1. Pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan, seorang muslim 

ataupun non muslim yang hidup di negara yang majemuk ini dipastikan 

sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda agama. 

Perkawinan merupakan hal yang sakral, dan hanya dapat dilakukan 

seumur hidup sekali perkawinan yang tidak sesuai ketentuan agama 

merupakan perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang sah berdasarkan 

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang 

dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka 

penulis mendapat jawaban bahwa setiap agama tidak mensahkan 

perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan perkawinan 

yang seiman, perkawinan dengan cara penyeludupan terhadap Undang-

Undang No 1 tahun 1974 ini tidak menutup kemungkinan kelak akan 

kembali ke agamanya masing-masing. Perkawinan beda agama mungkin 

saja dapat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dengan dasar hukum nya 

adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg No.1400 

K/Pdt/1986, dalam putusan itu Mahkamah Agung mengabulkan 

perkawinan beda agama namun secara agama perkawinan itu tidak sah. 
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Kasus ini bermula dari perkawinan antara Andy Voni Ganni dengan Petrus 

Nelwan, perkawinan beda agama yang menonjol adalah perbedaan 

keyakinan keduanya Andy merupakan seorang wanita beragama Islam dan 

Petrus merupakan pria beragama Kristen. Kasus penetapan perkawinan 

beda agama antara Andi Vonny Gany dan Petrus Nelwan mendapat 

pengesahan dari Mahkamah Agung karena beberapa pertimbangan, 

putusan Mahkamah Agung Reg.No. 1400 K/Pdt/1986 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. Dalam proses 

perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan 

perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil, dan 

bagi orang Islam diartikan bahwa dirinya sebagai salah satu pasangan 

tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara 

Islam. Dengan demikian pula diartikan bahwa dengan mengajukan 

permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status 

agamanya sehingga pasal 8 point f UU No.1/1974 tidak lagi merupakan 

halangan untuk dilangsungkan perkawinan dengan anggapan bahwa kedua 

calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor 

Catatan Sipil berkewajiban 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. 
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2. Negara Indonesia merupakan negara hukum, perkawinan yang telah 

diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

merupakan acuan dalam melangsungkan perkawinan, pernikahan pasangan 

beda agama dapat membawa masalah-masalah hukum selama pernikahan 

tersebut misalnya masalah hukum bagi anak yang dilahirkan dari 

pernikahan pasangan beda agama, anak yang dilahirkan dari pernikahan 

pasangan beda agama dianggap anak sah selama pernikahan beda agama 

tersebut dicatatkan di KUA ataupun KCS. Anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, perkawinan sah 

secara negara jika dicatatkan di KUA atau KCS. 

B. Keterbatasan 

 Peneliti menyadari hasil laporan skripsi ini disusun jauh dari 

kesempurnaan, dan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang 

mengakibatkan ketidaksempurnaan, seperti: 

1. Keterbatasan penulis dalam pengumpulan data yang tidak sempurna 

dikarenakan sukar untuk mendapatkan dukungan buku-buku, literatur-

literatur, data-data yang diteliti, maupun referensi yang memadai. 

2. Pengetahuan ilmu yang dimiliki peneliti dalam penelitian ini. 

3.  Keterbatasan waktu, antara lain dalam melakukan pengumpulan data dan 

dalam melakukan penyajian skripsi ini. 

 Oleh karena itu peneliti mengharapkan kepada pembaca dan 

peneliti-peneliti lainnya yang melakukan penelitian dalam bidang yang 
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sama akan menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat ditelaah dengan 

baik dan benar. 

 

C. Rekomendasi 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti 

ingin memberikan rekomendasi beberapa hal, antara lain: 

1. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri 

yang melakukan perkawinan beda agama dengan memasukkan pasal-pasal 

yang lebih khusus mengenai perkawinan beda agama serta harus dengan 

tegas mendefinisikan syarat perkawinan yang sah serta aturan yang lebih 

spesifik seperti aturan khusus mengenai perkawinan beda agama. Selain 

itu yang paling penting bahwa tidak ada satu agama pun yang 

membolehkan adanya perkawinan beda agama, maka dari itu hendaknya 

semua pasangan yang menikah mencatatkan perkawinannya. Hal ini untuk 

menjelaskan status suami dan isteri dan memberi perlindungan kepada 

pasangan serta menempatkan hak anak hasil perkawinan tersebut.  

2. Hendaknya perkawinan beda agama ini tidak dilakukan oleh pasangan 

yang akan menikah. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkannya 

berpengaruh terhadap masa depan keluarga dan anak. Maka materi-materi 

di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perlu diperbaharui untuk 

tujuan penyempurnaan, sehingga mampu memberikan solusi terhadap 

persoalan yang muncul di masyarakat baik dalam aturan formil maupun 

materil. 

 
 


