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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang atas rahmat-Nya pula laporan akhir Kompendium 

Bidang Hukum Perkawinan ini bisa selesai tepat pada waktunya. Berbagai masalah muncul 

dalam bidang hukum perkawinan ini, namun tim memfokuskan pembahasan pada 

perkawinan beda agama dan implikasi perkawinan beda agama tersebut.  

Kompendium ini disusun dengan menguraikan berbagai pandangan atau pendapat 

para ahli tentang perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif agama, hukum, dan 

yurisprudensi.  Pandangan atau pendapat tentang perkawinan beda agama yang ditinjau 

dari perspektif agama diambil dari agama yang diakui oleh negara dan berdasarkan 

banyaknya pemeluk masing-masing agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, 

Aliran Kepercayaan, serta pandangan menurut adat. Selain itu, kompendium juga 

menguraikan pandangan atau pendapat tentang beda perkawinan beda agama dari 

perspektif hukum dan yurisprudensi. 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan perlu 

mendapatkkan berbagai koreksi, baik yang bersifat redaksional maupun substansi. Namun 

terlepas dari  segala kekurangan tersebut, kami mmengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas ini. Semoga hasil kompendium ini bisa 

memperkaya khasanah pemikiran mengenai kebijakan perkawinan beda agama di 

Indonesia.  

 

  

 Jakarta,     September 2011 
 

ttd 
 
 

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  
 Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang perkawinan yang ditandai 

diundangnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 

dengan UU Perkawinan). Sebelum berlakunya UU Perkawinan ini, di Indonesia terdapat 

bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi bermacam-macam golongan 

masyarakat. Bagi orang-orang Indonesia asli, berlaku hukum adat mereka ditambah sekadar 

mengenai orang-orang Kristen dengan Staatsblad  1933-74. Bagi orang-orang Arab dan bangsa 

Timur Asing lain yang bukan Tionghoa, berlaku hukum adat mereka sendiri. Bagi orang-orang 

Eropa dan Tionghoa berlaku Burgerlijk Wetboek (BW) dengan sedikit pengecualian bagi orang 

Tionghoa mengenai pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan, sedangkan 

dalam perkawinan campuran pada umumnya berlaku hukum pihak suami. 

 Dengan lahirnya UU Perkawinan, maka telah ada keseragaman pengaturan tentang 

perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia.1 Melalui UU Perkawinan maka 

perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan 

lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

                                                 
1
 Melalui UU Kewarganegaraan, tidak ada lagi penggolongan masyarakat Indonesia melainkan menjadi 

Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. 
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Oleh karenanya, perkawinan merupakan lembaga 

mulia yang tidak boleh dijadikan sarana untuk penyelundupan hukum.2 

 Meskipun sudah berlaku selama 37 tahun sejak diundangkannya UU Perkawinan ini, 

bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain 

adalah tentang perkawinan beda agama.   

UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. UU 

perkawinan juga tidak melarang perkawinan beda agama.3  

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa:  

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. 
 

Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon 

mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil 

administratif.   

Sebelum berlakunya UU Perkawinan terdapat peraturan yang mengatur tentang 

perkawinan beda agama, yaitu Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde 

Huwelijken) yang disingkat RGH, termuat dalam Staatsblad 1898-158  dan Huwelijks Ordonantie 

Christen Indonesihes Java, Minahasa dan Amboina (Stb. 1933 No. 74 jo 1936 No. 607) yang 

                                                 
2
 Penyelundupan hukum yang dimaksud adalah menggunakan lembaga perkawinan untuk tujuan yang 

tidak berlandaskan hukum.   
 
3
 Bahwa perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan tidak dapat dilakukan jika ada masalah dalam hal  

umur calon mempelai (Pasal 7 UU Perkawinan) dan  terpenuhinya larangan perkawinan yang diatur oleh Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Perkawinan. 
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disingkat HOCI, sehingga penyelenggaraan  perkawinan beda agama tidak menjadi problematik 

dan pencatatannya dilakukan dalam daftar perkawinan campuran pada Kantor Catatan Sipil.  

Setelah dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan  Peningkatan 

Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil berkenaan dengan pencatatan perkawinan.  

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa:  

Kantor Catatan Sipil diberi kewenangan pencatatan dan penerbitan kutipan akta-akta 
bagi mereka yang bukan beragama Islam.  

Dalam praktek, posedur yang banyak ditempuh selama ini adalah mencatatkan 

perkawinan itu di  Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut hanya untuk memenuhi 

persyaratan formil administratif saja sebagaimana perintah Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, 

sedangkan keabsahannya menurut agama tergantung  kepada ketentuan hukum masing-

masing agamanya itu serta keinginan kedua calon mempelai. Oleh karenanya, tidak jarang 

mereka melakukan upacara perkawinan dua kali menurut hukum dan tradisi masing-masing 

agamanya. 

Kedua calon mempelai tidak jarang menggunakan jalur pengadilan untuk dapat 

dinikahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun jika pegawai tersebut menolak, maka 

calon mempelai berhak memintakan penetapan kepada pengadilan dalam wilayah hukum 

pegawai pencatat perkawinan itu berkedudukan dengan menyerahkan surat keterangan 

penolakan tersebut. Selanjutnya, hakim akan memeriksa dan memutuskan dalam sidang cepat.4    

Jika prosedur legal tersebut ternyata gagal, maka tidak jarang salah satu pihak dari 

kedua calon mempelai yang berbeda agama itu untuk dapat melangsungkan perkawinannya 

                                                 
4
 Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan,  UU No. 1. LN No. 1 Tahun 1974. TLN. No.  3019, Pasal 

21  
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terpaksa berpindah agama mengikuti agama pihak yang lain. Problem perkawinan antaragama 

di Indonesia  menjadi krusial karena menyentuh persoalan teologis yang memang sangat 

sensitif.  

Ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:  

1. Salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari 

pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk 

dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu; 

a. Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat 

dilangsungkan dan dicacatkan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut 

berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan 

aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi yang 

menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari.  

b. Kedua, yang betul-betul secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan 

ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Untuk pasangan yang 

melakukan pilihan kedua ini, mungkin tidak akan terlalu ada masalah dalam menjalankan kehidupan 

perkawinan dan keluarga, terutama yang terkait dengan urusan agama.  

2. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan 

menurut masing-masing agama, bisa jadi  di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama 

salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. 

Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan 

yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.  
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Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam 

Undang-undang Perkawinan termasuk pencatatannya  mengakibatkan terjadinya 

ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum 

perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.  

Kompendium ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk menjawab berbagai 

permasalahan tentang hukum perkawinan terutama perkawinan beda agama sebagaimana 

diuraikan di atas, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum di 

Indonesia, khususnya terkait dengan hukum perkawinan. 

 

B. Pokok Pembahasan 

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan 

pokok dari kompendium bidang perkawinan agar penyusunan kompendium ini lebih fokus, 

yaitu :  

1. Bagaimana perkembangan konsep perkawinan beda agama menurut hukum agama 

dan hukum positif ? 

2. Bagaimana perkembangan pemikiran tentang berbagai hal yang perlu diatur terkait 

masalah perkawinan beda agama? 

 

C. Tujuan 

Tim Kompendium ini bertujuan untuk menginventarisir seluruh lingkup yang menjadi 

persoalan di bidang perkawinan yang disusun dalam bentuk pandangan dan pendapat dari 

pakar berupa : 
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1. Perkembangan konsep perkawinan beda agama menurut hukum agama dan hukum 

positif; 

2. Perkembangan pemikiran tentang berbagai hal yang perlu diatur terkait masalah 

perkawinan beda agama.  

 

D. Kegunaan 

Kegunaan kegiatan kompendium ini adalah untuk kepentingan praktis dan 

akademik/teoritis. Kegunaan praktis, bahwa hasil kegiatan kompendium hukum perkawinan 

dapat digunakan sebagai bahan awal pendukung peraturan perundang-undangan, selain itu 

kompendium ini diharapkan dapat menjadi pegangan praktisi hukum. Sedangkan kegunaan 

teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum 

perkawinan, serta untuk mendapatkan pemikiran dari beberapa teoritisi dan pakar berkaitan 

dengan inventarisasi permasalahan di bidang hukum perkawinan. 

 

E. Metode Kerja 

Kegiatan Kompendium ini dilakukan dengan cara : 

1. Inventarisasi peraturan-peraturan hukum tertulis/tidak tertulis tentang perkawinan; dan  

hasil penelitian/kajian/literatur lain yang membahas tentang bidang hukum perkawinan 

terutama perkawinan beda agama; 

2. Sistematisasi bahan-bahan yang sudah terinventarisir; 

3. Pengumpulan pendapat para ahli/pakar yang sesuai dengan sistematika kegiatan 

kompendium bidang hukum perkawinan.   
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F. Sistematika Penulisan 
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HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA AGAMA  

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA 

 

oleh 

DR.H.ABDURRAHMAN, SH.,MH. 

 

Persoalan perkawinan dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar menyangkut 

masalah biologis sebagai wujud hubungan dua anak manusia antara seorang laki-laki dan 

perempuan, tetapi juga mengandung aspek sosial, hukum dan agama sehingga perlu untuk 

dilihat dari banyak aspek terutama dari aspek hukum dan agama. 

Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan adalah merupakan sebuah perbuatan hukum di 

mana seorang laki-laki mengikatkan diri “ dengan seorang perempuan untuk hidup bersama” 

karena itu harus diperhatikan yang ditentukan dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku 

yang berlaku di negara yang bersangkutan. Di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah 

disahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku hingga sekarang, 

sehingga yang menjadi persoalan adalah bagaimana undang-undang itu diterapkan. 

Selain itu masalah perkawinan tidak hanya sekedar merupakan persoalan hukum 

(negara) tetapi juga mungin dilepaskan dari persoalan agama dan kepercayaan dari mereka 

yang meelangsungkan perkawinan tersebut. Karena perkawinan tersebut adalah juga 

merupakan “perbuatan sakral” sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan. Kita bersyukur 

dalam sistem hukum perkawinan aspek hukum dan aspek agama dalam masalah perkawinan 

ini. 
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu. Menurut Penjelasan Undang-Undang, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak 

ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing 

agamanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya 

dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-

undang ini.  

Keterkaitan antara masalah agama dan hukum dalam pelaksanaan perkawinan tampak 

lebih mencuat dalam apa yang disebut hukum perkawinan campuran beda agama yang menjadi 

topik bahasan ini yang merupakan masalah yang menarik di negara kita sebagaimana 

diungkapkan oleh banyak pakar hukum di negara kita seperti Prof. Sudargo Gautama (Gouw 

Giok Siong) yang selama puluhan tahun menyangkut persoalan ini selama berpuluh-puluh 

tahun. 

Dalam tahun 11955/1956, Sudargo Gautama (Gouww Giok Siong) sudah 

mengungkapkan masalah ini dalam ceramah-ceramahnya pada siaran RRI Jakarta sebagaimana 

telah dibukukan dalam tulisannya “Pembaharuan Hukum di Indonesia” (1973). Di bawah topik 

“Hukum Perkawinan Baru” ia mengungkapkan bahwa di lapangan hukum kekeluargaan dan 

teristimewa dalam lapangan perkawinan sangat terasa segi golongan (groepaspect) dari hukum 

ini. Dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang termasuk lapangan hukum perkawinan ini adalah 

peristiwa-peristiwa yang penting sekali dalam kehidupan masing-masing pihak yang 

bersangkutan. Kita melihat bahwa pandangan apa yang baik dan buruk di lapangan ini 
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berhubungan erat dengan pandangan hidup, dengan keyakinan, dengan kepercayaan atau 

agama dari pihak-pihak yang bersangkutan. Lapangan inilah yang dipengaruhi secara mendalam 

oleh pakar-pakar keagamaan dan pakar kemasyarakatan. Disinilah lebih-lebih terasa bahwa 

apabila sesuatu hukum yang dibebankan dari atas hendak menjadi hukum yang hidup, haruslah 

pertama-pertama hukum ini dapat diterima oleh kesadaran dan keyakinan dari mereka untuk 

siapa hukum itu berlaku (Gautama, 1973:49). 

Selanjutnya pada tahun 1955, Sudargo Gautama menyangkut tema perkawinan 

campuran sebagai topik disertasi yang dipertahankan di muka senat Fakultas Hukum dan 

Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia Jakarta dengan judul “Segi-Segi Hukum 

Peraturan Perkawinan Campuran”. Dalam tulisan ini Sudargo Gautama menjelaskan bahwa 

perkawinan campuran sudah dikenal sejak pada masyarakat kolonial melalui apa yang 

dinamakan perkawinan campuran antar tempat (interlocaal), perkawinan campuran antar 

agama (interreligeus) dan perkawinan campuran antar golongan (Intergentiel) dan bahkan 

menurut pendapatnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan ia mendalilkan bahwa 

dalam tahun-tahun sesudah perang pasifik, teristimewa sesudah peristiwa penyerahan 

kedaulatan, perkawinan campuran telah bertambah (Gautama, 1973:1-19). 

Perkawinan antar agama dalam interpretasi yang luas dari Sudargo Gautama termasuk 

dalam lingkup Pasal 1 GHR. Menurut Sudargo Gautama sejak zaman kompeni hingga tahun 

1848, kegamaan dipergunakan sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan campuran, sesuai 

dengan struktur masyarakat yang terdapat pada waktu itu, agama yang dianut oleh penguasa 

agama nasrani – dijadikan pegangan. Barriere agama dipakai untuk melindungi golongan 
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Belanda. Seorang Kristen tidak dapat memihak dengan orang pribumi yang kebanyakan bukan 

merupakan penganut agama kristen. 

Dapat ditambahkan bahwa dalam satu tulisannya yang berjudul “Peranan Hukum Antar 

Tata Hukum Dalam 50 Tahun Pendidikan Ilmu Hukum di Indonesia” (1974), Sudargo Gautama 

mengungkapkan pentingnya dikembangkan apa yang disebut Hukum Antar Tata Hukum 

(HATAH) baik yang bersifat intern maupun ekstern (HPI). Dan dalam konteks ini ia mengkaitkan 

dengan Undang-Undang Perkawinan. Dikatakan bahwa tujuan untuk sedapat mungkin 

mencapai unifikasi hukum agar supaya semua warganegara menurut Hukum Perdata pun 

memakai bajis uniform yang sama, kita saksikan pula pada Undang-Undang Pokok Perkawinan 

yang baru-baru ini telah diterima dan akan mulai berlaku mulai 1 Oktober 175 setelah 

peraturan pelaksanannya diadakan, selanjutnya dikemukakan bahwa menurt sistem yang 

dianut dalam Undang-Undnag Perkawinan yang baru itu, tidak lebih lama diadakan pembedaan 

antara pelbagai macam hukum perkawinan golongan-golongan rakyat tertentu atau golongan-

golongan agama tertentu.Pertauran-pertauran lama tentang perkawinan yang berlaku untuk 

berbagai golongan rakyat dan untuk golongan rakyat Indonesia yang beragama Nasrani dan 

yang beragama Islam secara tersendiri-sendiri telah dihapuskan pula dan diganti dengan 

etentuan-ketentuan dari pada Undang-Undang Perkawinan yang baru ini, serta peraturan-

peraturan pelaksanaannya (Gautama, 1974:131-132). 

Bayang-bayang akan terjadinya unifikasi hukum perkawinan sebagaimana diungkapkan 

di atas ternyata hanya bayang-bayang belaka mengingat perkawinan - paling tidak perkawinan 

beda agama – masih relevan setelah udnang-udnang perkawinan berlaku lebih dari sepuluh 

tahun. Hal ini diungkapkan dalam tulisannya yang berjudul “Mahkamah Agung dan 
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Keanekaragaman Hukum Perdata Masalah Perkawinan Campuran Antar Agama” (1987). 

Pembahasannya mengacu pada buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. “Himpunan 

Tanya Jawab tentang Hukum Perdata” (1984) di mana ia berkesimpulan bahwa Mahkamah 

Agung masih tetap beranggapan bahwa hukum yang uniform secara murni belum berlaku untuk 

bidang perkawinan setelah diintrudusir Undang-Undang Perkawinan 1974 No. 1 (Gautama, 

1987:104). 

Selanjutnya dikemukakan bahwa Mahkamah Agung tetap berpendirian bahwa GHR (Stb 

1898 No. 158) masih tetap berlaku, karena Perkawinan Campuran – termasuk perkawinan beda 

agama belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 maka dapat digunakan 

perkawinan lama dalam GHR – sehingga sekarang ini orang dapat menikah walaupun 

mempunyai agama berbeda. Mereka dapat melangsungkan perkawinan secara sah tanpa perlu 

merubah agama. Tidka perlu main sulap dengan agama apabila tidak ada keyakinan untuk itu 

(Gautama, 1987:108). Kemudian dikatakan bahwa adalah menggembirakan bahwa Mahkamah 

Agung masih tetap mempertahankan pendirian bahwa perbedaan agama bukan merupakan 

penghalang untuk berlangsungnya sutau perkawinan secara sah sesuai dengan ketentuan yang 

dianut dalam GHR dan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung sedniri. Tulisan ini ditutup 

dengan perkataan yang menarik bahwa perbedaan agama tidak merupakan penghalang untuk 

tetap dilangsungkannya perkawinan. Pendapat ini adalah sesuai dengan apa yang dinasehatkan 

oleh Prof. S. Takdir Alisyahbana sebagai orang tua yang bijaksana dan telah diperhatikan pula 

dalam salah satu tajuk rencana Harian Sinar Harapan. 

Persoalan seperti yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama tersebut di atas 

dikemukakan juga oleh Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro (1903-1986) dalam 
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tulisannya “Hukum Perkawinan di Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 50 an yang 

menggambarkan adanya keanekaragaman peraturan hukum perkawinan yang berlaku. 

Disamping itu ia mengemukakan suatu pernyataan yang menarik bahwa pengertian perkawinan 

tidaklah dapat dipandang lepas dari hukum perkawinan yang berlaku dalam suatu negara, maka 

ini tidak berarti, bahwa sifat seluruhnya dari suatu perkawinan dapat terlihat semua dalam 

peraturan hukumitu. Sebetulnya pertauran hukum perkawinan hanya meliputi pokok-pokok 

saja dari persoalan yang timbul dalam hidup bersama yang dinamakan perkawinan itu. Lebih 

penting dari pada pertauran hukum itu ialah praktik yang di dalam suatu negara tertentu 

dilakukan oleh suami dan istri selama hidup bersama itu. Dan praktik ini ada hubungan erat 

dengan alam pikiran dan alam perasaan suatu bangsa atau suku bangsa mengenai soal 

kesusilaan. Mungkin sekali praktik ini berlainan dan menyimpang dari peraturan hukum 

perkawinan yang berlaku (Prodjodikoro, 1961:8).                                                

Penegasan mantan Ketua Mahkamah Agung ini mungkin masih mempunyai relevansi 

ketika pada tanggal 2 Januari 1974 menetapkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (LN RI 1974 

No. 1) tentang Perkawinan yang berlaku secara unifikasi untuk semua golongan penduduk yang 

ada di Indonesia. Hal ini memang sangat relevansi bila dikaitkan dengans alah stau prinsip 

kenegaraan kita “Bhineka Tunggal Ika” akan tetapi bila dikembangkan lebih lanjut bahwa 

persoalan perkawinan bukan hanya persoalan hukum negara saja, akan tetapi juga 

sebagaimana dianut oleh undang-undang itu sendiri yang mendasarkan keabsahan perkawinan 

pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh mereka yang melangsungkan 

perkawinan tersebut. 
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Dalam bagian IV buku tersebut Wirjono Prodjodikoro menulis tentang “Pengaruh 

Agama” (Prodjodikoro, 1961:18-26) mulai dari pengaruh dari “Heidende godsdiens”, Hukum 

Agama Hindu, Hukum Agam Islam dan Hukum Agama Kristen. Dalam tulisan ini 

dikemukakannya sekiranya dapat dikatakan pada umumnya, bahwa kalau ada pengaruh suatu 

agama pada isi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka adalah layak apabila 

pengaruh agama itu paling nampak pada hukum perkawinan dan keluarga. Ini mudah dapat 

dimengerti, kalau diingat, bahwa ajaran-ajaran dari suatu agama terutama adalah mengenai 

kerohanian dan kepribadian seorang manusia dalam masyarakat, sedang dari segala hal hukum 

bagian perkawinan dan kekeluargaanlah yang mengenai hubungan antara manusia yang paling 

mendekati pada kerohanian dan kepribadian. Bagian hukum yang mengenai perjanjian-

perjanjian dalam perdagangan dan hubungan kekayaan pada umumnya seperti misalnya jual 

beli, sewa menyewa dan lain-lain sebagainaya, itu semua agak jauh dari pada kerohanian dan 

kepribadian seorang manusia. Juga dapat dikatakan, bahwa hubungan seorang manusia dengan 

istrinya atau dengan suaminya dan dengan anggota-anggota keluarganya bersifat terus 

menerus (permanent) sedangkan hubungan dalam hal perjanjian-perjanjian adalah bersifat 

kebetulan atau incidenteel. Maka dengan ini ajaran-ajaran suatu agama dapat lebih meresap 

dalam hal perkawinan dan kekeluargaan (Prodjodikoro, 1961:18).       

Dalam pada itu harus dikemukakan, kata Wirjono Prodjodikoro bahwa apabila dalam 

suatu wilayah negara penduduk seluruhnya atau sebagian besar meemeluk salah satu dari tiga 

agama besar tadi, maka ini tidaklah berarti, bahwa dengan sendirinya pada hakikatnya hukum 

agama itujuga dianut seluruhnya atau sebagian besar oleh penduduk itu. Terutama bagi 

Indonesia kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil suatu kesimpulan, sampai di mana 
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bagian-bagian dari hukum agama tersebut dianggap berlaku, oleh karena tiga-tiganya agama 

tersebut berturut-turut dibawa ke Indonesia oleh orang-orang manusia yang merupakan 

bangsa-bangsa tertentu, sehingga menjadi pertanyaan besar apakah yang dijajarkan oleh 

mereka disisi ini, adalah betul-betul bagian dari hukum agama yang bersangkutan, ataukah 

sudah banyak dicampuri dengan unsur-unsur yang melekat pada hukum yang berlaku di tanah 

asli bangsa-bangsa itu. Dan hukum dari tanah asli mereka ini sama sekali belum tentu sesuai 

dengan hukum agama yang murni dan juga ada kemungkinan besar tidak cocok pula dengan 

keadaan alam dan bangsa Indoensia (Prodjodikoro, 1961:19). 

Dalam konteks ini pula kita dapat memahami apa yang dikemukakan oleh Wirjono 

Prodjodikoro  dalam tulisannya “Usaha Memperbaiki Hukum Perkawinan di Indonesia” 

sebagaimana dimuat dalam Majalah Hukum tahun 50 an (Prodjodikoro, 1974) perlu dilihat 

dalam pengertian yang luas tidak hanya sebatas pada perbaikan materi hukum tetapi juga 

keterkaitannya dengan masalah agama dan hal ini merupakan faktor penentu dalam 

menetapkan apakah suatu perkawinan adalah perkawinan beda agama yang akan kita bahas di 

sini. 

Untuk memahami lebih lanjut makna dari perkawinan campuran beda agama yang 

menjadi topik bahasan ini akan kita kutib pendapat dari H. Ichtianto seorang peneliti/Pejabat 

pada Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama dalam tulisannya 

“perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indoensia” (2003). Menurut Ichtianto, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP) disusun berdasarkan Pancasila 

sebagai cita hukum Nasional, berlaku bagi seluruh penduduk Indoensia, menggantikan hukum 

perkawinan lama (Ichtianto, 2003:1). Pada bagian lain ia menyatakan bahwa UUP tidak 
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mengandung unifikasi hukum. Dari segi Ilmu Hukum Pasal 2 ayat (1) UUP melahirkan HATAH 

Antar Hukum Perkawinan Agama dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia (Ichtianto, 

2003:196). 

Kemudian hal ini ditegaskan dalam kesimpulan tulisannya Ichtianto menyatakan bahwa 

sebagai undang-undang yang dibentuk berdasarkan dan bercita hukum Pancasila UUP 

memberikan kekuatan berlaku hukum perkawinan agama-agama yang dipeluk penduduk 

Indonesia. Tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum Agama (Ichtianto, 

2003:195). 

Selanjutnya mengenai perkawinan campuran yang sesuai dengan cita hukum Ichtianto 

mengemukakan ada dua pemikiran tentang pengaturan perkawinan campuran dalam Negara 

Pancasila yaitu: 

Pemikiran Pertama: 

Menyatakan bahwa dalam Negara RI berdasarkan Pancasila tidak boleh ada pencatatan tentang 

Perkawinan Campuran antar pemeluk agama yang berbeda, karena berbahaya dan langsung 

bertentangan dengan Pancasila: 

(1) Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama dan mendudukan 

hukum agama dalam kedudukan fundamental. 

(2) Dalam Negara berdasar Pancasila, aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum 

agama.  

(3) Agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang 

berbeda. 
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(4) Dalam Negara Pancasila tidak boleh terjadi perkawinan antar pemeluk agama yang 

berbeda.    

(5) Karena sahnya perkawinan berdasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak 

sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan Indonesia. 

(6) Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dalah penyimpangan dari pola umum 

perkawinan yang benar menurut hukum agama dan undang-undang perkawinan. 

Penyimpangan ini kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat 

peraturan tersendiri, tidak perlu dilindungi oleh Negara. 

Mereka yang berpendapat demikian  antara lain Daud Ali dan Bustanul Arifin (Ichtianto, 

2003:197). 

Pemikiran Kedua: 

Menyatakan: 

(1) Pasal 2 ayat (1) UUP dari sudut Ilmu  Hukum telah melahirkan masalah hukum antar 

agama. 

(2) Peraturan perkawinan campurna sebagai HATAH intern dan ekstern. 

(3) Di Indonesia ada keanekaragaman hukum perkawinan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1), AB Pasal 16). 

(4) Pelaksanaan perkawinan campuran sesuai dengan peraturan yang berlaku 

ddilangsungkan menurut hukum perkawinan sang suami  (Pasal 66 UUP jo Pasal 6 6HR, 

STb 1898 No. 100). 
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(5) Negara berkewajiban memberikan pelayanan kenegaraan kepada seluruh penduduk 

yang beragama atau berkeyakinan agama apapun dengan prinsip “persamarataan 

sistem hukum”. 

Mereka yang berpendapat demikian antara lain” Wirjono Prodjodikoro, Sudirman 

Kartohadipradjo S. Gautama, Asmin, Amir Murtono, Endar Pulungan, Romaharbo, 

Amiruddin (Ichtianto, 2003: 197-198). 

Sedangkan Ichtianto sendiri berpendapat bahwa Negara Indoensia berkewajiban 

mengatur perkawinan campuran sesama warga negara Indonesia yang hukum perkawinannya 

berlainan yang telah ditunaikan dengan adanya Bab XII Bagian Ketiga Perkawinan Campuran 

dalam UUP yang dibentuk dan disusun berdasar Pancasila yang terdapat pluralisme di bidang 

perkawinan perlu ada norma hukum perkawinan campuran (antara lain perkawinan campuran 

antar pemeluk agama yang berbeda) sebagai norma HATAH (Ichtianto, 2003: 198). 

Untuk mendukung pendapatnya  tersebut Ichtianto mengemukakan sejumlah alasan 

sebagai berikut: 

1. Negara Pancasila adalah dibentuk dan didirikan oleh rakyat Indonesia yang menganut 

berbagai agama. 

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945) 

dan mengakui pemelukan agama-agama, sehingga di Indonesia adda pluralistis agama. 

3. Hak asasi beragama adalah hak asasi yang paling asasi. 

4. Negara berkewajiban mengatur hubungan hukum rakyat penduduk Indonesia dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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5. Di Indonesia, karena ada pluralistis agama, maka ada pluralistis hukum perkawinan (Pasal 2 

ayat (1). 

6. Negara Pancasila berkewajiban mengatur hukum perkawinan antara warga negaranya yang 

mememluk agama yang sama dan yang memeluk agam yang berbeda. 

7. Di samping mengatur hubungan perkawinan sesama warga negaranya, antara 

warganegaranya dengan warga negara lain, negara Republik Indonesia juga mempunyai 

kewajiban internasional tentang pengaturan dan pemeberian pelayanan hukum kepada 

warganegara lain yang kawin di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 alinea ke 

empat yang menyatakan “dan ikut melakssanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan nesional”. 

8. Pengaturan perkawinan campuran dalam UUP secara nasional sesuai dengan Pembukaan 

UUD 1945, secara internasional sesuai dengan Pasal 16 AB (dalam rangka Hukum Perdata 

Internasional), kondisi hukum, kenyataan hukum, serta hukum yang dicita-citakan bangsa 

Indonesia, tinggal masalah pemahaman dan pengaturan pelaksanaannya. 

9. Pengaturan perkawinan campuran dalam UUP adalah merupakan penunaian kewajiban 

negara dalam mengatur hukum  antara tata hukum di bidang perkawinan. 

10. Pelaksanaan perkawinan campuran menurut satu hukum agama ialah menurt hukum 

agama suami. 

11. Pengupacaraan perkawinan campuran menurut upacara hukum agama suami, hukum suami 

merupakan pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berlainan, seorang warga WNI 

yang bersedia melakukan perkawinan campuran dengan lelaki penganut agama lain, berarti 

secara sadar menerima pengupacaraan perkawinannya menurut hukum agama suami dan 
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meninggalkan pengupacaraan perkawinan menurut hukum agamanya sendiri, namun ia 

tetap tidak kehilangan haknya yang paling asasi, ialah memeluk agamnaya dan beribadah 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dalam negara Indonesia, tidak ada yang berhak 

memaksanya untuk pindah agama. 

12. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang disusun berdasar Pancasila telah mengatur 

perkawinan campuran secara lengkap karena di samping katenetuan Pasal 57 sampai 

dnegan Pasal 62 UUP ada ketentuan Aturan Peralihan yang masih memberlakukan 

ketentuan hukum lama sejauh UUP dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur (Pasal 

66 UUP/jo. GHR Pasal 6).                                         

13. GHR hanya berlaku jika Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya. Jika Undang-

Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur, maka ketentuan GHR 

tidak berlaku. 

(Ichtianto, 2003:198-200). 

Menurut Zulfa Djoko Basuki dalam disertasinya pengertian perkawinan campuran 

adalah sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 57 yaitu 

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

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sebelum 

berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,  pengertian  perkawinan campuran lebih luas, 

tidak hanya meliputi perbedaan kewarganegaraan  tetapi meliputi pula antara lain perbedaan 

agama, golongan penduduk, dan sebagai seperti diatur dalam Pasal 1 Regeling ops Gemengde 

Huwelijken (GHR) yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara 

orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda-beda (Basuki, 2005: 1-2). 



23 

 

 

Berdasarkan pendapat ini maka perkawinan antara orang-orang Indonesia yang berbeda agama 

bukan perkawinan campuran.              

Tentang hal ini dapat dijelaskan lebih jauh. 

Bahwa bagaimana ketentuan Undang-Undang No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mengenai perkawinan beda agama? Pertama-tama perlu dilihat bahwa dengan berlakunya 

undang-undang tersebut menurt ketentuan Pasal 66 untuk perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan 

berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks 

Ordonnantie Christen Indonesier S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op 

de gemengde Huwelijken S.1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang 

perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. 

Berdasarkan ketentuan ini maka peraturan-peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang 

berlaku sebelumnya dan substansi materinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 termasuk GHR Stb 1878 No. 158 yang mengatur tentang Perkawinan Campuran menjadi 

tidak berlaku lagi.  

Selain itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa konsep perkawinan 

yang dianut adalah perkawinan yang berdasarkan atas prinsip ketuhana yang Maha Esa 

sehingga tidak dimungkinkan adanya perkawinan yang bersifat sekuler. 

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seornag pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 
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Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu. 

Penjelasan pasal itu menyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, 

tidak  ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan 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 ini. Sedangkan Penjelasan Umum angka 3 undang-undang ini 

menyebutkan bahwa sesuai dengan landasan falsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Pancasila dan Udnang-Udnang dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus 

dapat pula menamping segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, Undang-

Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan  

hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.     

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, baik dalam pasal-pasal maupun 

penjelasannya serta peraturan pelaksanaannya, tidak ada ketentuan yag mengatur secara tegas 

mengenai perkawinan berbeda agama. Akan tetapi apabila melihat pada ketentuan Pasal 2 ayat 

(1) yang menyatakan baha perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu, menurut Hartini, undang-undang mengindikasikan 

bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-

cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang 
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telah ditetapkan oleh Negara. Dengan demikian apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, 

disamping tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974,  juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Selanjutnya menurut 

Hartini hal ini dipertegas oleh Ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang 

menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang 

oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dari ketentuan ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sekalipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara 

tegas mengenai perkawinan beda agama. Namun secara implisit bagi orang Islam terdapat 

suatu larangan sebagaimana yang ditentukan dalam agama Islam, demikian juga bagi orrang 

Kristen, Katholik serta pemeluk agama lain (Hartini, 2004:14-15).  

Selanjutnya Hartini menyatakan bahwa satu-satunya Pasal yang mengatur mengenai 

perkawinan campuran adalah Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tetapi yang 

dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan campuran 

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

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal ini menurut  

Hartini tidak mencakup perkawinan antar agama, oleh karena pada umumnya agama-agama 

yang ada di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka dapat ditafsirkan bahwa secara 

implisit Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pun melarang adanya perkawinan beda agama 

(Hartini, 2009:15).  

Berbeda dengan pendapat tersebut Maria Ulfah Subadio, menyatakan bahwa Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bersifat Nasional, jadi berlaku untuk semua 

warga Negara, akan tetapi belum diatur seluruhnya misalnya perkawinan Warga Negara 
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Indonesia yang berlainan agama (mengingat Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu). Lalu bagaimana harus dilakukan perkawinan Warga Negara 

Indonesia yang berlainan agama? Hal ini mungkin terjadi berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 

bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 66 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan tidak berlaku berbagai peraturan yang 

mengatur perkawinan, karena itu ia berpendapat bahwa karena perkawinan Warga Negara 

Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, masih berlaku Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling OP de Gemengde 

Huwelijken S: 1998 No. 158) (Subadio, 1981 :22-23). 

Pandangan semacam ini juga dianut oleh Sudargo Gautama yang sudah menggeluti 

persoalan perkawinan campuran termasuk perkawinan campuran beda agama sejak tahun 

1950-an sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya.  

Karena itu maka Hartini menyatakan bahwa perkawinan campuran karena berbeda 

agama selalu hangat dibicarakan karena masalahnya menyangkut akidah dan huum yang sangat 

sensitif. Ia dapat disebut dengan perkara antar agama yaitu ikatan lahir batin antaara seorang 

pria dan wanita yang berbed aagama yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang 

berlainan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan perkara sesuai dengan hukum 

agamanya masing-masing (Hartini, 2004:14). 

Dalam konteks ini  menarik untuk dicatat pendapat Murdiati trisnaningsih dalam 

disertasinya yang membahas releevansi kepastian hukum dalam mengatur  perkawinan beda 
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agama di Indonesia (2007). Dalam tulisan tersebut ia mengemukakan bahwa masing-masing 

No. 1 Tahun 1974 belum memberi ketegasan pengaturan tentang perkawinan beda gama. 

Demikian juga belum ada ketegasan pengaturan tentang sahnya perkawinan di luar peneguhan 

secara agama. Persoalan semakin bertambah bila mengingat hingga kini ternyata pengakuan 

terhadap keberadaan agama tertentu oleh Pemerintah juga belum tegas (Trisnaningsih, 

2007:3). 

Pada bagian akhir tulisannya, Trisnaningsih mengemukakan bahwa setiap penerbitan 

hukum perkawinan dalam bentuk perundang-undangan dalam suatu negara, dan melibatkan 

unsur agama di dalamnya, maka terlebih dahulu terjadi proses pemaknaan terhadap agama itu 

sendiri. Nilai-nilai agama akan diberi makna secara sosiologi dan ideologi. Makna agam dengan 

sifat sosiologi akan terbagi dalam dua katagori, yakni katagori fungsional dan katagori 

substansial. Dengan katagori fungsional, maka agama menjadi wahana interpretatif yang akan 

membantu manusia untuk membuka misteri tabir, alam semesta. Dengan katagori substansial, 

maka agama menjadi wahana yang berkaitan dengan supranatural atau dunia transenden. 

Sedang makna agam dengan sifat ideologis, berarti agama akan dipakai sebagai unsur atau 

wahana untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan atau kewenangan. Proses tarik 

menarik antara agama yang  diberi makna sosiologiss atau ideologis, akan terus berlangsung 

seturut keinginan masyarakat pendukung yang multidimensional. Dengan demikian menjadi 

jelas bahwa corak hukum perkawinan yang melibatkan unsur agama di dalamnya cenderung 

akan menghadapi persoalan yang tidak sederhana, tergantung dari bobot penempatan makna 

agama itu sendiri, apakah lebih cenderung ke “Sosiologis Fungsional”, “Sosiologis Substansial” 

atau Ideologis. Menjadi persoalan dalam hal agama dimasukkan sebagai salah satu unsur 
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pembentukan hukum negara adalah, tidak ada jaminan perlindungan perlakuan adil dan tidak 

diskriminatif terhadap agama lain, manakah agama tertentu secara ekslusif dijadikan ideologi 

dan sumber hukum negara (Trisnaningsih, 2007:140-141). 

Selanjutnya dikemukakan  bahwa proses terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 yang diwarnai oleh silang pendapat antar anggota masyarakat akan hal tersebut. Bahwa 

pada kenyataannya, salah satu klausula yang dianggap kontroversial dalam pembahasan adalah 

berkaitan dengan sahnya perkawinan, antara berdasarkan agama dan cukup dicatatkan saja. 

Persoalan keabsahan suatu perkawinan berdasarkan dua pilihan tersebut menjadi semakin 

kontroversial, karena akan membuka selebar-lebarnya terhadap disahkannya perkawinan beda 

agama, kemudian dikemukakan pula bahwa perseteruan  yang semakin sengit menyangkut 

keabsahan perkawinan, pada akhirnya dirumuskan secara “tidak memuaskan” dan “tidak 

menyelesaikan persoalan”. Artinya persoalan perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas, 

atau dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum. Adanya pasal yang menyatakan bahwa 

perkawinan adalah sah menurut catatan saja, asalkan dilangsungkan tidak di bumi Indonesia. 

Kontradiksi antar pasal dalam satu perundang-undangan telah menunjukkan adanya sikap 

kompromistis yang secara formal sangat tidak mempedulikan nilai-nilai metode pembuatan 

perundang-undangan secara benar, yakni terpenuhinya asas konsistensi, harmonisasi, 

sistematisasi dan sinkronisasi (Trisnaningsih, 2007:141). Dan sebagai kesimpulan akhir ia 

menyatakan bahwa ditinjau secara material, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak 

memberikan kepastian hukum secara memadai terhadap pihak-pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan beda agama, sudah dapat dikatagorikan sebagai kurang 

menghargai HAM (Trisnaningsih, 2007:142).  
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Penegasan di atas menggambarkan kepada kita bahwa salah stau sumber permasalahan 

perkawinan campuran beda agama adalah bersumber dari sistem pengaturan yang bersumber 

apa pengaturan awal yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 

Tahun 1074) yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan perkawinan lama peninggalan 

zaman penjajahan. Mengingat kenyataan demikian kajian lebih intensif  terhadap undang-

undang tersebut perlu mendapat perhatian disamping persoalan pokok yang bersifat konsep 

dasar berkenaan dengan dikaitkan persoalan tersebut dengan agama dan hukum agama. 

Dalam hubungan ini menarik untuk melihat dan mempertimbangkan pandangan dan 

Trisnaningsih dalam tulisannya yang lain mengenai persoalan tersebut. Dikemukakan bahwa 

makna perkawinan yang memiliki dimensi sosial, agama dan hukum, telah menjadikan 

keabsahan suatu perkawinan berada dalam ajang perdebatan. Muncul pemahaman bahwa 

sahnya perkawinan cukup dilihat dari hubungan keperdataan, sehingga pembuktiannya cukup 

melalui akta perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas Catatan Sipil. Menurut pemahaman ini, 

perkawinan merupakan urusan yang sangat pribadi, sehingga pribadi lain ataupun negara tidak 

berhak turut campur secara mendalam. Oleh karena itu adanya perbedaan agama diantara para 

pihak, atau sekalipun para pihak tidak beragama misalnya, bukan merupakan suatu yang perlu 

dipersoalkan (Trisnaningsih, 2007:58). 

Kemudian dikatakan pula bahwa pada sisi lain muncul pemahaman yang berlawanan 

yang meyakini bahwa sahnya suatu perkawinan adalah sesuai dengan norma agama. 

Perkawinan harus dipandang sebagai suatu yang peristiwa sacral, yang memiliki dimensi serba 

keterhubungan dan ketergantungan dengan Tuhan Allah sebagai penguasa tertinggi atas dunia 

dan akhirat. Konsekwensi dan pemahaman ini adalah bahwa perkawinan yang hanya 
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berdasarkan hubungan perdata harus sebagai tidak sah. Pencatatan  perkawinan dalam bentuk 

akta perkawinan dipandang hanya sebagai ciptaan manusia dan bersifat keduniawiaan 

(Trisnaningsih, 2009:50). 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut Trisnaningsih berupaya 

mengakomodir kedua pemahaman tersebut. Kenyataan terlihat secara eksplisit dalam Pasal 2 

yang mengandung unsur Agama dan unsur hubungan perdata di dalam suatu peristiwa 

perkawinan. Pernyataan dan pengakuan unsur agama dan unsur hubungan perdata di dalam 

peraturan perkawinan di Indonesia, meskipun belum dapat mengakomodir berbagai 

kepentingan masyarakat, tetapi untuk sementara ini dapat dikatakan sebagai bentuk 

akomodasai yang paling mungkin dilakukan (Trisnaningsih, 2009:58-59). 

Pendapat tersebut sebagai satu pendapat tentang perkawinan pada umumnya dan 

perkawinan campuran beda agama yang dikemukakan oleh soerang pakar hukum. Masih 

banyak pendapat pendangan dan pendapat para pakar berkenaan dengan hal tersebut yang 

perlu mendapat perhatian kita. Dalam tulisan ini disebutkan 90 tulisan berkenaan dengan 

perkawinan pada umumnya dan perkawinan campuran beda agama termasuk kumpulan 

peraturan perkawinan yang perlu untuk dikaji dan diberi pertimbangan. Kajian tentang berbagai 

refrensi hukum perkawinan campuran beda agama tetap merupakan permasalahan yang perlu 

untuk dikaji secara intensif dalam berbagai forum. 

 

 

     Jakarta, 19 September 2011.  
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PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG 

DAN PUTUSAN PENGADILAN 

(Yanto Jaya, SH) 

  

 

 
PENDAHULUAN 

 

Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Berdasarkan UU tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 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. 

Untuk mengetahui tentang Perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia, 

terlebih dahulu kita harus mengkaji ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang bunyinya; Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-

undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata (Bugrlijke Wetboek), Ordonansi 

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordinantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74). 

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan 

peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam 

undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal ini tidak serta merta menghapus undang-undang perkawinan sebelumnya secara 

keseluruhan, melainkan kecuali telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Surat Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb/0807/1975. Jakarta, 20 Agustus 

1975 Kepada, para Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua dan Hakim Pengadilan 

Negeri Seluruh Indonesia, isinya di nomor 1 Bahwa : UU No. 1 Tahun 1974 sebagai UU 

Perkawinan Nasional bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa 

menghilangkan kebhinekaan (nuances) yang masih harus dipertahankan karena masih 

berlakunya hukum perdata positip yang beraneka ragam dalam masyarakat. 

Perhatikan antara lain ketentuan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 47 PP. No. 9 

Tahun 1975 yang tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan 

dalam KUHPerdata (BW) Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933-74), Peraturan 

Perkawinan Campuran (S.1898-198), melainkan hanya sejauh telah diatur dalam UU ini. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 

belum diatur oleh undang-undang ini antara lain ; 

a. Pasal 7 ayat (3) Gemengde Huwelijken Regeling (GHR) menentukan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh mempelai wanita ; 

- Wanita yang beragama Islam ; Harus ada surat keterangan dari Kantor Urusan Agama 

(KUA) dan apabila Kantor Urusan Agama (KUA) menolaknya, maka ia dapat memintakan 

keputusan dari Pengadilan negeri sepanjang Pengadilan berpendapat bahwa penolakan 

KUA ditinjau dari hukum positip tidak beralasan. 

- Wanita yang beragama Kristen ; Harus ada suruat keterangan dari Kantor Catatan Sipil, 

apabila Kantor Catatan Sipil menolaknya, maka ia dapat meminta keputusan dari 
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Pengadilan Negeri sepanjang Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Catatan 

Sipil ditinjau dari segi hukum Positip tidak beralasan. 

b. Pasal 7 ayat (2) Gemengde Huwelijken Regeling(GHR), bahwa dasar penolakan Kantor 

Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil, tidak boleh berdasarkan beda agama, tetapi 

harus berdasarkan adanya halanga untuk melangsungkan perkawinan, karena si pria atau 

wanitanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain atau adanya halangan lain-

lainnya kecuali beda agama. 

c. Pasal 7 ayat (1) Gemengde Huwelijken Regeling (GHR), bahwa untuk menyelenggarakan 

perkawinan campuran, sebelumnya harus sudah terbukti, sicalon istri telah memenuhi syarat 

untuk dapat kawin yang persyaratannya ditentukan bagi calon istri Kristen umur yang cukup 

untuk kawin dan ijin kawin kalau belum cukup umur, sedangkan bagi wanita Islam yang akan 

melangsungkan perkawinan campuran harus dipenuhi dengan adanya wali dan saksi. 

 

PERKAWINAN BEDA AGAMA DARI SUDUT UNDANG-UNDANG. 

Peraturan perkawinan campuran di Indonesia sebelum UUP lebik baik dan 

mudahdilaksanakan (GHR S. 1898 – 158), karena dimungkinkan berbagai perbedaan dicampur 

dalam keluarga melalui perkawinan yang sah. Sejak tahun 1974 di Indonesia peraturasn 

perkawinan campuran didasarkan atas ketentuan Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang menetapkan percampuran hanya dapat dilakukan karena perbedaan 

kewarganegaraan. Bila yang dicampur dalam keluarga itu berbeda agama, mereka harus 

melangsung perkawinannya ke luar Indonesia, dengan syarat negara yang bersangkutan 

membenarkan adanya kawin beda agama dan bagi WNI tidak boleh melanggar syarat 
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perkawinan di Indonesia. Syarat pertama mengakibatkan perkawinan membutuhkan biaya 

tinggi (karena harus ke luar Indonesia), sedangkan syarat kedua yaitu tidak melanggar syarat 

kawin di Indonesia. Sedangkan di Indonesia tidak boleh kawin beda agama. Syarat kedua inilah 

menimbulkan keraguan akan sahnya suatu perkawinan. Selain itu, jika berpegang kepada 

sahnya suatu perkawinan didasarkan atas adanya pencatatan, juga tidak menghapus keraguan 

itu, karena sebagai pejabat negara, tentu tidak akan mencatat perkawinan yang melanggar 

syarta perkawinan menurut undang-undang. Berdasarkan itu menurut kesan penulis, ketentuan 

perkawinan campuran yang diuanut oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat 

munafik . Karena satu sisi boleh (asal dilakukan di luar Indonesia, sisi lain dengan syarat tidak 

boleh melanggaar syarat perkawinan di Inonesia). Namun demikian, kelihatannya ketentuan 

Pasal 56 (1) UUP dapat mengatasi kesulitan warga negara Indonesia yang melaksanakan 

perkawinan beda agama. Bunyi Pasal tersebut adalah “Perkawinan yang dilangsungkan di luar 

Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan 

warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara 

dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar 

ketentuan undang-undang ini“. 

Dengan menekankan unsur syarat “menurut hukum yang berlaku di Negara dimana 

perkawinan itu dilangsungkan”, dapat diketahui bahwa ada dua kemungkinan, yaitu pertama: 

bila negara tempat dilangsungkan perkawinan itu membenarkan perkawinan beda agama, itu 

berarti WNI tadi bisa melangsungkan perkawinan beda agama di sana, kedua: bila sebaliknya 

sama peraturannya dengan Indonesia, yakni melarang adanya perkawinan beda agama, maka 

WNI tadi tidak bisa menyelenggarakan perkawinan beda agama di negara itu. Umumnya 
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megara yang membolehkan perkawinan beda agama itu adalah negara yang telah maju dan 

berlokasi jauh. Karena itu bila juga dilakukan di Negara tersebut, kesulitan kedua bagi WNI tadi 

ada pada biaya untuk pergi kesana, apalagi bersama sanak keluarga, mengingat perkawinan 

adalah juga urusan keluarga atau kerabat (lihat uraian sebelumnya). 

Bila memperhatikan unsur syarat (bagi WNI) ditetapkan bahwa “bagi warganegara 

Indoneisia tidak melanggar undang-undang ini”. Undang-undang ini maksudnya UU No.1 Tahun 

1974, tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan pasal 

ini telah penulis bahas di muka, yang secara singkat bahasannya dikatakan secara kontradiktif 

melarang perkawinan beda agama. Karena itu unsur syarat ini akan menjadi penghalang 

perkawinan WNI beda agama yang diselenggarakan di luar Indonesia. Dalam praktek unsur 

syarat yang belakangan ini sering diabaikan, seperti yang pernah dilakukan oleh selebritis Yuni 

Shara dengan pengusaha Hendrik Siahaan di luar Indonesia (Australia), kini yang bersangkutan 

telah bercerai). Mengingat keabsahan suatu perkawinan berdasarkan UUP Pasal 2 ayat 1 

haruslah dicatat (termasuk perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan diluar 

negeri), maka ayat 2 Pasal 56 menyatakan bahwa “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami 

ister itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di 

Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”. Mengenai pencatatan inipun , terdapat 

masalah bila kita telaah, yaitu yang dicatat tentunya perkawinan yang sah. Menjadi keliru bila 

Pegawai Pencatat Perkawinan mencatat atau mendaftar perkawinan yang tidak sah. Dengan 

uraian belakangan ini bila perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia bertentangan 

dengan Pasal 2 ayat 1 UUP, berarti tidak sah (seperti diuraiakan di atas), maka jika begitu 



36 

 

 

keadaannnya pendaftarannya kelak di Indonesia harusnya ditolak, sehingga tidak dapat 

memegang surat bukti kawinnya. Perkawinan campuran haruslah tegas dan mudah 

dilaksanakan serta dengan biaya ringan, seperti yang pernah berlaku di Indonesia dengan 

sebutan singaka GHR itu. Apabila tidak demikian mka sulit pertanggungjawabannya dari aspek 

hukum maupun HAM sebagaimana disinggung dalam Bab XA Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Termasuk 

dalam hal melalui perkawinan beda agama. Dengan ulasan kedua peraturan tersebut di atas 

diharapkan dapat diambil hikmahnya dalam pembentukan peraturan untuk waktu yang akan 

datang di bidang sinkronisasi pasal-pasal dan dapat dijadikan pertimbangan revisi peraturan 

yang tak mampu memberi solusi dari perbedaan.  

 

REALITAS SOSIAL  DAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA. 

Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah 

perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran 

menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. 

Akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan 

campuran. Untuk memudahkan, tulisan ini hanya akan menggunakan istilah perkawinan beda 

agama. 

UU 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 
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Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang 

berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak 

terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi 

ekonominya serba pas-pasan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum. 

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi 

sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya 

perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di 

Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi 

sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. 

Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Jamal 

Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henri 

Siahaan, Adi Subono dengan Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Kobusher 

dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha, dan masih 

banyak lagi. Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya 

tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan 

menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi 

rakyatnya. Sikap ambivalensipemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam 

praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan 

Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan diluar negeri. 

Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini: 

Pertama:  
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Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan 

hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan 

dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung 

masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak 

disarankan. 

Kedua:   

Berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk 

melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak 

dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-

laki/Kristen). 

Dalam putusannya MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di 

KCS maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan 

karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan 

menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka KCS 

harus melangsungkan perkawinan tersebut. 

Nah putusan ini, secara sekilas hanya berlaku bila perempuan yang beragama Islam dan 

Laki-laki yang beragama Nasrani hendak melangsungkan perkawinan. Lalu bagaimana dengan 

bila sebaliknya? Secara argumentum a contrario maka KUA wajib melangsungkan 

perkawinannya, karena perempuan yang beragama Nasrani tidak lagi menghiraukan statusnya 

yang beragama Nasrani. Oleh karena itu melakukan penundukkan hukum secara jelas kepada 

seluruh Hukum Islam yang terkait dengan perkawinan. 
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Dengan ini, dari semula pasangan yang berbeda agama tidak perlu melakukan 

penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa 

melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama. 
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BAB III 

KONSEPSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA 

 

A. Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Menurut Pandangan Islam. 

B. Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Menurut Pandangan Protestan. 

C. Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Menurut Pandangan Katolik. 

D. Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Menurut Pandangan Hindu. 

E. Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Menurut Pandangan Budha. 

F. Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Menurut Pandangan Konghucu. 

G. Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Menurut Pandangan Aliran 

Kepercayaan. 

H. Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Menurut Pandangan Adat. 
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A.  Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya 

Menurut Pandangan Islam 

 

1. Dr. H. Abdurrahman, SH, MH 

2. Dr. Hj. Nurhayati Djamas, MA 
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HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA AGAMA 

MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA 

 

oleh 

Dr.H.ABDURRAHMAN, SH.,MH. 

 

Hukum Islam adalah hukum Allah yang prinsipnya berlaku universal tidak terbatas oleh 

tempat dan zaman. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hukum Islam yang 

berlaku secara khusus pada tempat tertentu dan/atau untuk kurun waktu tertentu. Karena itu 

kita juga mengenal adanya Hukum Islam Indonesia sebagai hukum Islam yang berlaku di 

Indonesia pada saat sekarang ini termasuk ketentuan hukum perkawinan. 

Di Indonesia semenjak tanggal 2 Januari 1974 telah berlaku Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 (LN 1974 No. 1) tentang Perkawinan yang berlaku secara unifikasi untuk semua 

golongan penduduk dan penganut agama yang ada di Indonesia termasuk untuk umat Islam. 

Pasal 66 Undang-Undang ini menentukan:  

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan 

atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi 

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwerlijks Ordonantie Christen Indonesiers, S.11933 No. 74), 

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijkeo, S. 1898 No. 158) 

dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam 

undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”. 

Mengenai prinsip umum perkawinan ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 undang-undnag ini. 

Dalam Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
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seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pasal 6 berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan 

ditemukan Pasal 6 ayat (6) yang menentukan bahwa ketentuan tersebut ayat (1) ssampai 

dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selanjutnya Pasal 8 

menentukan perkawinan dilarang antara dua orang yang dalam huruf f disebutkan “yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 

Memperhatikan ketentuan yang dikutib di atas, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan memberikan perhatian khusus untuk ditegakkannya ketentuan-

ketentuan yang berasal dari hukum agama termasuk hukum Islam untuk ditegakkan di atas 

ketentuan undang-undang perkawinan. Hal ini berbeda jauh dengan RUU Perkawinan 

sebagaimana disampaikan dengan Amanat Presiden kepada pimpinan DPR tanggal 31 Juli 1973. 

No. R.02/P.U/VII/1973 tentang Rancangan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) 

sebelumnya berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat 

perkawinan, dicatat dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan 

dilangsungkan menurut undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak 

yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini (Dirjen 

Hukum dan Perundang-undangan, 1974 : 10). Dan yang paling ekstrim dari Rancangan ini 

adalah ketentuan Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa “perbedaan karena kebangsaan, 

suku, bangsa, negara asal, tempat asal, Agama/kepercayaan dan keturunan tidak merupakan 
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penghalang perkawinan, sekalipun penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa ketentuan ini 

tidak berarti mengabaikan dan mengurangni norma-norma agama yang dianut oleh yang 

bersangkutan (Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, 1974 : 13 dan 34). Namun syukur 

ketentuan-ketentuan semacam ini ditolak oleh sebagai anggota DPR ketika dilakukan 

pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. 

Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan 

beberapa penegasan tentang pentingnya aspek kegamaan dalam pelaksanaan perkawinan. 

Dalam Penjelasan Pasal 1 disebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di 

mana sila yang pertama hal ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai 

hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang 

penting, membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula 

merupakan tujuan perkawinan, penmeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban 

orang tua.        

Sedangkan Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 

(1) ini, tidak ada perkawinan di luar 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 ini. Mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8f 

tidak diberikan penjelasan karena dianggap cukup jelas.     
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Mengacu pada penegasan tersebut di atas maka kedudukan hukum Islam tentang 

perkawinan sebagaimana halnya juga hukum-hukum dan agama lain yang ada di Indonesia 

dikukuhkan menjadi hukum posistif tentang perkawinan dan menjadi landasan untuk 

dilangsungkannya perkawinan diantara mereka. Ditinjau dari satu agama tertentu, perkawinan 

di kalangan agama Islam tidak mungkin melakukan pilihan hukum untuk mengambil hukum 

selain hukum Islam dan begitu pula halnya dengan penganut agama lain. Akan tetapi bilamana 

yang melangsungkan perkawinan adalah penganut dua agama yang berbeda bilamana 

ketentuan hukum agamanya tidak membenarkan akan mengundang timbulnya berbagai 

permasalahan, uraian singkat ini hanya akan melihat dari satu agama saja yaitu agama Islam 

dengan berbagai pendapat yang terkandung di dalamnya. 

Hukum Islam dalam makna yang universal adalah ketentuan hukum yang bersumber 

pada Al Quran dan Hadist sebagaimana kemudian dikembangkan dan ditafsirkan oleh para 

ulaman melalui ijtihad mereka masing-masing sehingga melahirkan secara khusus hukum Islam 

yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang.   

Sekalipun demikian, menurut Muhammad Iqbal dalam disertasinya di UIN Syarif 

Hidayatullah (2005) terdapat tiga tipologi pemikiran Hukum Islam Indonesia abad XX yaitu 

tradisionalisme, modernisme dan salafi dengan karakteristiknya masing-masing (Iqbal, 2009: 

55-91). Secara singkat dapat dikemukakan: 

a. Karakteristik Kelompok Tradisionalis. 

Karakteristik yang paling menonjol dari kelompok ini adalah pemeliharaan dan apresiasi 

mereka yang tinggi terhadap warisan pemikiran masa lalu. Karena mereka lebih 

mengutamakan pendapat-poendapat ulama masa lalu, maka ketaatan kepada ulama (Kyai) 
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menjadi sangat penting dalam kelompok tradisionalis. Ulama adalah orang yang mampu 

memahami dan mentransformasi ajaran-ajaran Islam ke dalam masyarakat, karena itu 

mereka mendapat hak yang istimewa dalam struktur kelompok Islam tradisional. Ulama 

adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam memelihara dan menafsirkan hukum 

Islam sesuai dengan pemikiran tradisional. Mereka mengikuti pendapat-pendapat Imam al-

Syafi’i, tetapi juga dapat menerima pendangan-pandangan tiga imam lainnya, walaupun 

sangat jarang mereka lakukan. Kelompok tradisional lebih mengutamakan kitab-kitab fiqh 

mazhab Syafi’i. Dikemukakan lebih jauh hukum salah seorang eksponen kelompok Islam 

tradisional yang terkenal adalah K.H. Mohammad Hasyim Asy’arni (1871-1947).   Pendiri 

Nahdlatul Ulama. Ia menyatakan bahwa mengikuti salah satu dari mazhab yang empat akan 

memberi kemaslahatan dan kebaikan yang tidak terhingga. Ajaran-ajaran Islam, lanjutnya 

tidak dapat dipahami kecuali dengan Istimbath hukum melalui sumber-sumbernya. 

Istimbath ini tidak akan dapat mencapai kebenaran kalau tidak dengan cara setiap generasi 

mendapat ajaran langsung dari generasi sebelumnya (Iqbal, 2009:71). 

b. Karakteristik Kelompok Modernis. 

Pandangan kaum modernis yang mengutamakan pemanfaatan akal membawa mereka pada 

pendekatan yang rasional terhadap ajaran-ajaran Islam. Kalangan modernis berpandangan 

bahwa Islam adalah agama yang rasional, yang dapat menerima ide-ide baru yang progresif, 

sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Tidak ada satupun 

ajaran-ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat. Ada dua metode yang dapat 

dikembangkan bila terdapat pertentangan antara wahyu dan akal. Pertama wahyu harus 

diterima sebagai kebenaran yang absolut dan kedua, mungkin akal manusia belum mampu 
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menjangkau dan memahami maksud wahyu tersebut, karena itu akal dan wahyu terdapat 

hubungan yang harmonis. Di samping itu, kelompok modern, berdasarkan pandangannya 

yang rasional di atas, sangat percaya pada hukum kausalitas (hukum sebab akibat). (Iqbal, 

2009: 81). 

Karakteristik lain yang terpenting dari kelompok modernis, menurut Iqbal adalah penolakan 

mereka terhadap taklid dan ketaatan mutlak pada mazhab. Menurut kelompok modernis, 

ijtihad sesungguhnya tidak pernah tertutup. Umat Islam harus berani melakukan pemikiran 

kresatif untuk menjawab berbagai permasalahan yang mereka hadapi, tanpa terpikir pada 

pemikiran ulama masa lalu. Pemikiran ulama terdahulu hanya menjadi bahan perbandingan 

dan tidak harus diamalkan. Bermazhab bukanlah suatu kewajiban bagi umat Islam sekarang. 

Umat Islam juga harus merujuk langsung kepada Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad 

SAW dan menginterprestasikannya sesuai dengan semangat zaman, bukan sesuai dengan 

pandangan mujtahid masa lalu. (Iqbal, 2009:82). T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie (1904-1975) 

salah seorang kelompok ini berpandangan bahwa boleh bagi umat Islam mengambil 

ketetapan fiqh hasil ijtihad ulama-ulama masa lalu sejauh masih sesuai dengan kebutuhan 

bangsa Indonesia. Dengan cara demikian, fiqh tidak menjadi barang asing dalam masyarakat 

muslim Indonesia dan tidak diperlakukan sebagai barang antik (Iqbal, 2009: 84).             

c. Karakteristik Kelompok Salafi. 

Ada beberapa karakteristik penting kelompok Salafi ini. Pertama pandangan mereka 

tentang kesempurnaan ajaran Islam. Menurut mereka Islam adalah agama terakhir yang 

menyempurnakan seluruh agama yang pernah diturunkan Allah. Karena itu untuk 

mempertahankan kesempurnaan  dan kebenaran Islam, tidak jarang tokoh-tokoh Salafi 
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berdebat dengan kelompok muslim lainnya yang mereka anggap keluar dari ajaran Islam 

yang murni. A. Hassan (1887-1958) adalah tokoh yang memang sangat ulung dalam 

berpolemik dan berdebat dengan siap asaja yang tidak sehaluan dengan dia, termasuk 

kalangan non muslim. Kedua, dalam masalah hukum Islam, mereka menolak sama sekali 

bermazhab. Berbeda dengan pandangan kalangan modernis yang masih memungkinkan 

penerimaan terhadap otoritas mazhab-mazhab yang ada, kaum Salafi menganggap 

bermazhab sama artinya dengan bertaklid, yang karenanya hukumnya haram. Bagi umat 

Islam yang memiliki kemampuan, ia wajib melakukan ijtihad, kalau tidak mampu berijtihad, 

maka wajib baginya melakukan ittiba, yaitu mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan 

mengetekuni landasan hukum atau argumentasinya. (Iqbal, 2009:88). 

Dalam rangka kajian hukum perkawinan Islam pada umum dan hukum perkawinan beda 

agama perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendapat dari masing-masing kelompok yang 

disebutkan di atas sehingga terdapat pandangan yang refresentatif bagaimana pandangan 

tipologi pemikiran hukum Islam Indonesia masa kini. Namun hal ini tidaklah mudah dilakukan 

karena kita perlu meneliti karya-karya tulis dan pendapat yang pernah dikemukakan oleh 

tokoh-tokoh yang disebutkan di atas seperti  KH. Hasyim Asyari, T.M.  Hasbi Ash-Shiddiqie, A. 

Hasan dan lain-lain dan tentu saja ini memerlukan waktu yang panjang. 

Berikut ini hanya dapat dikemukakan beberapa pendapat penulis Indonesia berkenaan 

dengan masalah perkawinan campuran beda agama. Menurut H. Moch Anwar, yang dimaksud 

dengan perkawinan campuran ada dua macam, yaitu: 

1. Bercampurnya antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, namun 

keduanya sama-sama muslim. Dasar hukum dan petunjuk pelaksanaannya berdasarkan 
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Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955 Pasal 28 ayat (3) yang bunyinya ialah: “Mereka 

karena sama-sama muslim dikawinkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, lalu 

pendaftarannya dimasukkan ke Kantor Pencatatan Sipil dalam jangka waktu dua bulan.” 

2. Perkawinan campuran antara orang yang berbeda agama,  namun keduanya sama-sama 

warga negara Indoensia. Yang diperbolehkan hanya laki-laki muslim yang mengawini wanita 

kitabi, sedang kebalikannya, yaitu wanita muslim yang dikawini oleh pria non muslim tidak 

diperbolehkan sebagaimana yang telah digariskan dalam firman Allah SWT (Q.S. 5. Al-

Maidah, 5 dan Q.S.2. Al-Baqarah:221) (Anwar, 1991:41-43). 

Uraian yang lebih luas dikemukakan oleh H.S.A Alhamdani dalam tulisannya yang secara 

singkat dapat dikemukakan sebagai berikut: Allah memperbolehkan seorang muslim mengawini 

perempuan ahli kitab yaitu wanita Yahudi dan Nashrani dengan tetap memeluk agama masing-

masing (5. Al Maidah:5). Kebanyakan  ulama mutaqaddimin dan para ulama ahli hadist 

menghalalkan perkawinan semacam ini, mereka beralasan bahwa ayat di atas membantah 

pendapat yang melarang kawin dengan wanita kitabiyah. Kebanyakan ulama menganggapnya 

makruh tanzih bukan makruh takrum, maksudnya bahwa seorang muslim sebaiknya kawin 

dengan wanita umakinah, sebab apabila kawin dengan wanita kitabiyah, tidak dengan wanita 

muslimah, berarti berlawanan dengan yang lebih utama, tetapi perbuatannya itu tidak berdosa 

artinya tidak haram. Para ulama gerselisih pendapat mengenai wanita Majusi dan Budha, 

sebagian diantaranya mengharamkan, karena wanita Majusi dan Budha diangap wanita 

musyrik, mareka beralasan (2. Al-Baqarah:221). Sebagian ulama lainnya memperbolehkan 

karena orang Majusi dan Budha dianggap sebagai Ahli Kitab. Dalam sebuah hadist dikatakan: 

“Berlakulah terhadap mereka seperti terhadap Ahli Kitab”, yang lebih kuat menurut hemat kami 
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ialah hendaknya seorang muslim, jangan menikah dengan wanita Majusi sebeklunm mereka 

masuk Islam (Al-Hamdani, 1989:44-45).        

Kemudian dikemukakan pula, bahwa pandangan di atas adalah menurut ahli fiqih, 

sedangkan dari segi kemasyarakatan, bahwasanya Islam Memperbolehkan seorang laki-laki 

muslim kawin dengan wanita kitabiyah dengan tujuan tersebarnya agama Islam, tetapi Islam 

tetap membiarkan orang-orang ahli kitab tetap berpegang kepada agama mereka, agama 

Samawi, meskipun mereka telah merubahnya. Islam menghendaki agar umat Islam 

menyebarkan Islam di kalangan Ahli Kitab disamping dilakukan dengan lisan dapat pula 

dilakukan dengan perbuatan, bahkan da’wah dengan perbuatan itu lebih besar pengaruhnya, 

lebih mudah dan mengerti dari pada da’wah dengan lisan maksudnya, kaum muslimin supaya 

berbuat baik dalam masyarakat (Alhamdani, 1989:45). Pada bagian lain dikatakan pula bahwa 

demikianlah garis yang disyariatkan Allah agar dakwah kepada Ahli Kitab dilakukan dengan 

perbuatan, agama memperbolehkan seseorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah, karena 

dengan perkawinan itu akan memperkokoh tali kekeluargaan dengan keluarga Ahli Kitab. 

Apabila ada besan muslim seperti yang dikehendaki Islam, dengan budi pekerti yang baik, 

kebaikan hatinya itu akan menarik keluarga istrinya kepada Islam, dengan kehalusan budi 

pekerti tanpa disadari mereka akan tertarik dan kemudian masuk Islam, karena kebaikan hati 

dan pergaulan yang baik dari pihak suami akan  besar pengaruhnya bagi istri (Alhamdani, 

1989:46). 

Bagaimana dengan wanita muslim yang kawin dengan laki-laki non muslim? Al-Qur’an 

hanya menyebutkan tentang halalnya wanita kitabiyah bagi laki-laki muslim tetapi Qur’an tidak 
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menyebut-nyebut tentang halalnya wanita muslimah bagi laki-laki kitabi. Dengan alasan apa 

maka para ulama mengharamkannya.  

Pertama, dengan Firman Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jala kepada orang-

orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (4.An Nisa,141). Orang-orang Ahli 

Kitab meskipun mereka menganut agama Samawi tetapi mereka telah merubahnya, 

menyelewengkan jarannya dan tidak beriman dengan kenabian Muhammad Saw, maka 

dianggap kafir, seorang perempuan bila kawin dengan laki-laki lain dikhawatirkan atau 

terpengaruh oleh kekuasaan suaminya, akan berubah agamanya, lebih-lebih apabila suaminya 

itu lebih pintar dari istrinya seperti yang banyak terjadi dewasa ini, mereka akhirnya akan ragu 

terhadap kebenaran Islam kemudian akan murtad, baik atas keimanannya sendiri atau karena 

terpaksa. 

Kedua: Beralasan dengan ijma kaum muslimah di masa Rasullah Saw dan diikuti olehpara tabi’in 

dan tabi’tabi’in. Sampai sekarang orang tetap mengharamkan perkawinan wanita Islam dengan 

laki-laki kitabi. Kita tidak pernah mendengar dari sejarah tentang adanya laki-laki kitabi yang 

kawin dengan wanita muslimah secara sukarela dan atas pilihan masing-masing meskipun wali 

itu menikahkan secara terpaksa atau berita tentang Islam (Alhamdani, 1989:46-47).               

Pendapat lain yang akan dikutib adalah dari Mahmud Yunus. Pertama dalam tulisannya 

dikemukakan (Pasal 1). 

1. Perkawinan ialah akad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang 

diatur oleh syariat.  

2. Yang dimaksud dengan akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul 

dari pihak calon suami atau wakilnya. 



52 

 

 

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam 

masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Pasal 2) (Yunus, 

1956:1). 

Kemudian mengenai perkawinan campuran disebutkan dalam Pasal 28 yang 

menyatakan: 

1. Dihalalkan laki-laki muslim mengawini perempuan Yahudi dan Nasrani. 

2. Dilarang laki-laki muslim mengawini perempuan Madjusi, perempuan Watsani (menyembah 

berhala) dan perempuan Shabah (menyembah bintang-bintang). 

(Yunus, 1956:49). 

Dalam tulisan tersebut kemudian dikemukakan tentang orang-orang yang bukan 

beragama Islam ada tiga macam, yaitu: 

1. Orang-orang yang mempunyai kitab suci dengan terang dan nyata seperti orang Yahudi 

yang beriman dengan kitab Taurat dan Nasrani yang beriman dengan kitab Injil. Mereka  itu 

dinamai dengan ahli kitab atau kitabiyah. Laki-laki muslim dibolehkan mengawini 

perempuan Yahudi/Nasrani. Tetapi perempuan muslimah tdiak boleh dikawinkan kepada 

laki-laki Yahudi/Nasrani. Tentang hal ini telah sepakat ulama, kecuali Al-Imamah dari kaum 

Syiah. Ia mengatakan bahwa laki-laki muslim yang mengawini perempuan Yahudi/Nasrani 

hukumnya haram. Dalil, bahwa mengawini perempuan Yahudi/Nasrani itu halal hukumnya, 

ialah firman Allah (Al-Maidah 5). Oleh sebab itu telah sepakat mazhab yang sempit, bahwa 

laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/Nasrani. Tetapi Imam Syafii dan 

Hambali mensyaratkan ibu bapa perempuan itu harus orang Yahudi/Nasrani juga.   
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Kalau Bapak/Nenek perempuan itu menyembah berhala dan bukan ahli kitab (Taurat/Injil) 

kemudian ia memeluk agama Yahudi/Nasrani, maka tidak baik mengawini perempuan itu. 

Menurut Hanafi dan Maliki asal perempuan itu beragam Yahudi/Nasrani boleh 

mengawininya, meskipun ibu bapaknya menyembah berhala. Lihat Al-Um juz 4 hal 6, 

Tuhfah juz 7 hal 323, Al-Mughni wa Syarhul Kabir juz 7 hal 503 dan Fiqhi al Mazahubil arbah 

juz 4 hal 77). 

2. Orang-orang yang mempunyai semi kitab suci (Syubhah Kitab) seperti orang Majusi 

(Menyembah api) dan Shabiah (menyembah bintang-bintang). Menurut Mazhab yang 

empat, bahwa laki-laki muslim tidak boleh mengawini perempuan Majusi, karena mereka 

tidak termasuk dalam golongan ahli kitab. Hanya Daud Zahiri dan Abu Tsur yang 

mengatakan halal mengawini mereka itu. Sebagai dalil dikemukakannya hadist Nabi Ssaw 

yang artinya “Perlakukanlah mereka itu (orang-orang Majusi) seperti memperlakukan ahli 

kitab”. Adapun orang-orang shaliah, maka setengah ulama mengatakan bahwa mereka 

sejenis Nasrani dan yang lain mengatakan sejenis Yahudi dan sebagian ulama mengatakan, 

bahwa mereka masih golongan kaum yang menyembah berhala, sebab itu tidak boleh 

mengawini perempuan shabiah itu.  

3. Orang-orang yang tiada mempunyai kitab suci dan tidak pula syubhad kitab cusi, seperti 

orang yang menyembah patung (berhala atau gambar) atau orang yang tidak bertuhan 

sama sekali (Atheis), Ulama Islam telah sepakat, bahwa laki-laki muslim tidak boleh 

mengawini perempuan yang menyembah berhala (patung) atau perempuan atheist. Begitu 

juga tidak boleh mengawini perempuan yang murtad (keluar dari agama Islam, Firman Allah 

Al. Baqarah 221. (Yunus, 1956:50-51). 
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Sehubungan dengan itu, Muhammad Yunus mengemukakan pendapat Saidi Muhd 

Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa perempuan musyrikah yang haram dikawini sebagai 

tersebut dalam ayat 221 surat Al-Baqarah, ialah perempuan musyrikah tanah Arab saja, sesuai 

dengan pendapat ahli tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari. Adapun orang-orang Majusi, Shabiah, India 

(Budha Brahma) orang-orang Tiongkok dan orang-orang Jepang adalah semuanya Ahli Kitab 

yang berisi tauhid sampai sekarang. Menurut sejarah dan keterangan Al-Qur’an bahwa sekalian 

umat manusia telah diutus kepada mereka Rasul-Rasul yang memberi petunjuk dan pengajaran 

kepada mereka itu. Firman Allah: “Tiap-tiap umat itu telah berlalu padanya Rasul yang memberi 

ingat” (Fathir 24) dan “Engkau hanya memberi ingat dan untuk tiap-tiap nama ada 

petunjuknya” (Ar Raad 7) (Yunus: 1956:51). 

Selanjutnya uraian Mahmud Yunus ditutup dengan hikmah membolehkan laki-laki 

muslim mengawini perempuan Yahudi/Nasrani yaitu: 

1. Bahwa agama Islam tidak besar benar perbedaannya dengan agama Yahudi/Nasrani, 

karena ketiga-tiganya sama-sama menganjurkan supaya beriman kepada Nabi-Nabi 

(Rasul-Rasul) dan Hari yang kemudian dan sama-sama mengatakan: Wajib berbuat 

kebaijkan dan terlarang mengerjakan kejahatan dan sebagainya. 

2. Bahwa ada harapan perempuan Yahudi/Nasrani itu akan memeluk agama Islam dengan 

kemauannya sendiri (bukan dengan paksaan) karena kebiasaannya perempuan itu 

cenderung kepada agama suaminya sebagaimana kata hukama bahwa “Perempuan itu 

menurut agama suaminya”. Oleh sebab itu perempuan Muslimah tidak  boleh 

dikawinkan kepada laki-laki yang memeluk agama Yahudi/Nasrani karena ia akan 

memeluk agama Yahudi/Nasrani itu menuruti suaminya. 
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3. Bahwa dengan adanya perhubungan semenda antara laki-laki Muslim dengan 

Perempuan Yahudi/Nasrani, akan hilanglah permusuhan dan kebencian hati antara 

kedua belah pihak (golongan Islam dan golongan Yahudi/Nasrani). Dengan demikian 

akan dapat tercapai perdamaian yang abadi antara golongan agama-agama yang besar 

itu. 

4. Bahwa dengan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan Perempuan Yahudi/Nasrani, 

akan tampaklah oleh umum bahwa agama Islam adalah agama yang bersifat tasamuh 

(toleransi) sehingga dibolehkan laki-laki Muslim berkawin dengan perempuan yang 

bergama lain, serta perempuan itu dibiarkan tetap menganut agamanya dan sekali-kali 

tidak boleh ia dipaksa memeluk agama Islam. Demikian tasamuhnya agama Islam 

(Yunus, 1956:52-53). 

Pendapat berikutnya yang akan diunghkapkan adalah pendapat dari Ahmad Azhar Basyir 

(1928-1994) mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah. Dalam bukunya  “Hukum Perkawinan 

Islam” (2004), Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist 

Nabi, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk 

memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki di perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad 

atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-

laki. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu pengertian, perkawinan menurut hukum Islam 

adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan 

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup keluarga yang diliputi rasa 

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah (Basyir, 2004: 13-14).               
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Dalam kaitan dengan Perkawinan Campuran Beda Agama, Azhar Basyir 

mengungkapkannya di bawah tema “Mengawini Wanita Musyrik”. Dikatakan bahwa para 

Fukaha sepakat bahwa laki-laki muslim haram mengawini wanita musyrik sesuai ketentuan QS 

Al-Baqarah 221. Kepercayaan syirik adalah mempertuhankan selain Allah, apapun agamanya 

kecuali Yahudi dan Nasrani. Para penganut agama Yahudi dan Nasrani disebut dalam Alquran 

dengan nama Alah Kitab. Laki-laki Muslim menurut ketentuan dalam QS Al Maidah:5 

dibolehkan kawin dengan ahli kitab, tetapi apabila kita diperhatikan pula ayat-ayat lain, 

kebolehan ini tidak mutlak, melainkan dengan syarat bahwa suami yang beragama Islam tidak 

dikhawatirkan akan terdesak mengikuti agama istri, atau tidak dikhawatirkan akan sanggup 

mendidik anak-anaknya mengikuti agama ayah, disebabkan lemah iman dan lemah 

kedudukannya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sedang wanita keluarga sama 

sekali tidak boleh kawin dengan laki-laki non muslim. QS Al-Baqarah 221 melarang wali 

menikahkan perempuan beragama Islam dengan laki-laki musyrik. QS Al-Muntahanah:10 

menegaskan bahwa perempuan muslimah tidak halal kawin dengan laki-laki kafir (Basyir, 

2004:38). 

Dalam tulisannya yang lain Ahmad Azhar Basyir menguraikan secara lebih luas tentang 

“kawin campur”. Menurut pendapatnya Perkawinan Campur adalah perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaannya, asal keturunannya atau 

kewarga-negaraannya. Misalnya perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan bergama 

Hindu, antara laki-laki bangsa Indonesia dengan perempuan bangsa Jepang, antara laki-laki 

keturunan Indonesia dengan perempuan keturunan Belanda, antara laki-laki warga negara 

Malaysia dengan perempuan warga negara Indonesia dan sebagaimananya (Basyir, 1981:5). 
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Mengenai lingkup agama, menurut Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam membagi agama-

agama yang ada di dunia menjadi dua: Agama-agama Wahyu dan agama-agama bukan Wahyu. 

Agama-agama Wahyu, atau sering disebut juga agama-agama Samawi (agama-agama langit, 

agama-agama Prophetis), ialah yang berasal dari Wahyu Allah kepada para Nabi untuk 

disampaikan kepada umat manusia. Agama-agama Wahyu yang sekarang masih ada ialah: 

Yahudi, Nasrani dan Islam. Agama-agama bukan Wahyu (bukan Samawi) ialah yang berasal dari 

yang berasal dari manusia, tanpa dasar petunjuk Allah dan tanpa kitab yang  berasal dari Wahyu 

Allah. Agama agama bukan wahyu tidak mempunyai Nabi dan tidak mempunyai kitab yang 

berasal dari Allah. Agama-agama macam kedua ini amat banyak macamnya,misalnya agama 

Majusi yang para pemeluknya menyembah api, agama Watsani yang para pemeluknya 

menyebah berhala dan patung-patung agama shabi’ah yang para pemeluknya menyembah 

bintang-bintang atau benda-benda langit. Termasuk pula dalam keompok agama-agama kedua 

ini, agama-agama Hindu, Budha, Konghucu, Shinto dan sebagainya (Basyir, 1981:7).             

Di dalam Al-Quran terdapat larangan bagi laki-laki muslim mengawini perempuan 

musyrik, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 221 A. Al Baqarah yang dimaksud dengan 

perempuan musyrik dalam ayat tersebut mula-mula adalah perempuan penyembah berhala 

dan patung-patung, yang berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu dapat menjadi mediator 

untuk mendekatkan seseorang kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran (S. Az 

Zumar:3). Pengertian perempuan musyrik yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki muslim itu 

diperlukan hingga mencakup perempuan-perempuan yang percaya adanya banyak tuhan, 

percaya ada tuhan selain Allah atau mereka yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan serta 

tidak mengakui adanya kitab-kitab Allah dan akhirat. (Basyir, 1981:8).  
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Dikatakan lebih lanjut bahwa Islam melarang perkawinan antara laki-laki dengan 

perempuan musyrik dalam pengertiannya yang luas itu terutama sekali dimaksudkan agar 

keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya benar-benar dapat terjamin, demikian 

pula keserasian hidup rumah tangga benar-benar dapat dicapai, lebih jelas lagi bila ditekankan 

kepada keselamatan pendidikan agama anak-anak yang bagian besar peranannya berada di 

tangan ibu. Dapat kita bayangkan betapa sukarnya menanamkan pendidikan agama Islam 

kepada anak-anak yang ayahnya beragama Islam, tetapi ibunya beragama konghucu misalnya, 

yang sama sekali tidak mempunyai titik pertemuan dengan keyakinan Islam. Membiarkan 

terjadinya perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik dalam waktu dekat 

akan berakibat hilangnya eksistensi Islam dalam kehidupan masyarakat, dimulai dengan 

hilangnya rasa gairah terhadap Islam sebagai agama yang wajib ditegakkan di tengah-tengah 

kehidupan manusia (Basyir, 1981: 8-9). 

Selanjutnya dikemukakan berbeda halnya terhadap perempuan musyrik, Islam 

mengizinkan laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab, yaitu perempuan beragama 

Yahudi atau Nasrani (Al-Quran Srt Al.Maidah:5) (Basyir, 1981:9). Islam memberi kesempatan 

kepada laki-laki muslim untuk mengawini perempuan ahli kitab oleh karena adanya titik 

pertemuan antar ajaran-ajaran agama mereka dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi  oleh karena 

berasal dari satu sumber, yaitu Wahyu Allah baik Yahudi, Nasrani maupun Islam mengajarkan 

iman kepada Allah, kepada Akhirat, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat dan kepada para 

Rasul, Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab bertujuan untuk 

membuktikan bahwa terhadap para penganut agama yang bersumber kepada Wahyu Allah, 

Islam senantiasa berusaha memupuk hubungan yang akrab, di atas dasar rasa kasih sayang, 
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agar benar-benar dapat dirasakan betapa tinggi nilai ajaran-ajaran Islam dan dapat diresapkan 

pula bahwa Islam benar-benar agama Alah yang menyempurnakan agama wahyu sebelumnya 

(Basyir, 1981:11).            

Kemudian ditambahkan pula, bahwa Islam dalam mengizinkan perkawinan laki-laki 

muslim dengan perempuan ahli kitab masih mengkaitkan dengan jaminan keselamatan agama 

suami dan anak-anaknya. Bahkan juga agar  jaminan keselamatan agama Islam dan umat Islam 

pada umumnya. Dengan demikian, apabila misalnya dalam perkawinan laki-laki muslim dengan 

perempuan ahli kitab, suami tidak akan mungkin memegang pimpinan rumah tangga, oleh 

karena posisinya yang lemah, hingga istri ahli kitab lah yang nantinya memegang pimpinan 

keluarga suami harus tunduk, anak-anaknyapun akan tersalur pendidikannya untuk mengikuti 

agama ibu maka izin perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab itu tidak berlaku 

baginya. Atas dasar itu Ahmad Azhar Basyir berkesimpulan bahwa Islam mengizinkan 

perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab tidak mutlak (Basyir, 1981:13). 

Disebutkan pula bahwa Islam tidak membenarkan perkawinan antara perempuan 

muslimah dengan laki-laki non muslim beralasan firman Allah dalam Al-Quran Srt Al-Baqarah 

221 dan Al Muntahanah 10. Yang dimaksud dengan laki-laki kafir dalam ayat yang terakhir ialah 

semua orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Al Quran sebagai kitab Allah yang 

terakhir atau tidak beriman kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul penutup. 

Tegasnya bukan orang Islam (Basyir, 1981: 15-16). 

Mengenai alasannya disebutkan bahwa Islam melarang perkawinan perempuan 

muslimah dengan laki-laki non muslim itu dengan pertimbangan keselamatan  agama 

perempuan yang beragama Islam, jangan  sampai agamanya tanggal karena pengaruh suaminya 
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demikian pula anak-anak  yang mereka peroleh dari perkawinan itu akan lebih tertarik kepada 

keyakinan hidup atau agama ayah yang non muslim itu. Disamping itu ada pertimbangan lain 

yang lebih prinsipil yaitu orang-orang muslim tidak dibenarkan tunduk di bawah pengaruh 

orang-orang yang tidak beragama Islam (Basyir, 1981:16). 

Dalam kaitan dengan perkawinan campuran, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan 

bahwa perkawinan campur tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat 

perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku oleh pihak masing-masing telah 

dipenuhi. Jadi ketentuan tersebut  di atas jelaslah bahwa perkawinan campuran bisa dilakukan, 

apabila syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-

masing telah dipenuhi, sedangkan perkawinan campuran menurut hukum Islam hanya 

dibenarkan bila dilakukan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang masih 

berkaitan dengan jaminan keselamatan agama suami dan anak-anak serta pimpinan rumah 

tangga di tangan suami, begitu juga wanita muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki non 

muslim, perbedaan bangsa dan asal tidak menjadi suatu kalangan. Dengan demikian, 

disimpulkan bahwa peraturan undang-undang perkawinan campur menurut hukum Islam ada 

persamaannya baik menyangka faktor persamaan agama bagi wanita Islam, faktor perbedaan 

bangsa dan asal juga bukan merupakan suatu halangan (Basyir, 1981:18).   

Pendapat berikutnya yang akan dikemukakan adalah dari Ahmad Sukardja, Guru Besar 

pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Dalam hal 

hukum perkawinan antara orang Islam dan non muslim penulis mempunyai pandangan sebagai 

berikut: sebagaimana pandangan seluruh ulama dan kaum muslim pernikahan  seorang wanita 

Islam dengan non muslim, baik orang musyrik maupun orang kafir Ahlul Kitab, hukumnya 
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haram secara mutlak. Dan bila kawin dengan laki-laki msulim kemudian murtad perkawinan 

harus diputuskan. Mengenai laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan non muslim ada 

dua bentuk. Jika  ia nikah dengan wanita musyrik bukumnya haram seacra mutlak. Yang pelik 

adalah laki-laki muslim yang kiwian dengan wanita ahlul kitab. Yang dianggap wanita ahlul kitab 

di Indonesia adalah perempuan beragama kristen Katholik dan Prostestan. Menurut hemat 

penulis, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab hukumnya 

haram Usada Al-Azariah, baik dengan wanita ahlul kitab pada umumnya yang sudah  

menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil yang asli, maupun dengan wanita ahlul kitab yang 

mungkin masih murni atau sebelum ada penyimpangan (Qabla at-tahrif) dari Taurat dan Injil 

yang asli (Sukardja, 1994:14). 

Pandangan tersebut menurt Ahmad Sukardja didasarkan pada alasan sebagai berikut: 

ayat Al Quran yang berbunyi: “Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-

orang yang diberi al-kitab sebelum kamu (Al-Maidah 5), tidak membedakan antara Ahlul kitab 

yang murni dan yang sudah menyimpang. Oleh karena kawin dengan Ahlul kitab itu, baik yang 

sudah menyimpang maupun yang mungkin masih murni, menimbulkan mafsadah, maka guna 

menghindari mafsadah untuk kawin dengan mereka hukumnya haram, yakni haram lisad dan 

politik dan ekonomi seperti di Indonesia. Untuk itu ia sependapat dengan prinsip pandangan 

jumhur ulama bahwa pada dasarnya hukum nikah dengan wanita ahlul kitab itu dibolehkan 

(mubah) berdasarkan zahir ayat 5 surat Al-Maidah tersebut. Tetapi karena kawin dengan 

mereka mendatangkan mafsadah maka hukumnya haram Lisadd al-zariah (Sukardja, 1994: 14-

15). 
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Mengenai persoalan ini Ahmad Sukardja sependapat dengan Yusuf al-Qardawi bahwa 

pada abad modern, kekuasan laki-laki muslim atas wanita berbudaya adalah lemah. Pribadi 

wanita malah menguat, lebih-lebih wanita Barat. Keunggulan masyarakat Islam tidak tampak. 

Ayah tidak memperhatikan putre-puterinya, demikian juga istrinya. Dikatakan lebih lanjut, 

bahwa dilihat dari segi agama, lemahnya posisi pria muslim tersebut sangat berbahaya bila 

kawin dengan kitabiyah. Karena itu  kawin dengan kitabiyah harus dijauhi. Pada umum Umar 

bin Khattab kaum muslim sangat kuat. Umar melarang kaum muslim kawin dengan kitabiyah 

dan para sahabat yang beristri kitabiyah disuruh untuk menceraikannya. Jika dalam posisi kaum 

muslim kuat saja, dilarang kawin dengan kitabiyah, apalagi sesudah kaum muslim lemah, 

seperti pada masa kini, misalnya di Indonesia (Sukardja 1994:15-16). 

Kemudian Ahmad Sukardja mempertegas pendapatnya tentang perkawinan antar 

agama dari dua tinjauan yaitu tinjauan agama dan peraturan perkawinan Indonesia. Di tinjau 

dari ajaran agama Islam sejalan dengan pendapat yang dikemukakannya tersebut di atas, 

hukum perkawinan antar agama antara wanita Islam dengan laki-laki Kristen Katholik, Kristen 

Protestan, Hindu, Budha dan pemeluk agama atau kepercayaan non Islam lainya adalah mutlak 

haram. Perkawinan laki-laki Islam dengan wanita Hindu dan Budha mutlak haram, karena 

wanita Hindu dan Budha termasuk golongan musyrik. Perkawinan laki-laki Islam dengan wanita 

Kristen dan Protestan haram Usadd al-dzariah. Mafsadah perkawinan laki-laki Islam dengan 

wanita Kristen mudah sekali terjadi, terutama terhadap pendidikan dan agama anak 

keturunannya. Kemungkinan suami terpengaruh oleh agama istri juga ada. Karena itu sesuai 

dengan pandangan dan sikap Umar bin Khattab, Ahmad Sukardja berpendapat, untuk 
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menghindari, terjadinya mafsadah itu, perkawinan seorang muslim dengan wanita kristen 

adalah haram Usadd al dzariah (Sukardja, 1994:21). 

Dalam tinjauan peraturan perkawinan Indonesia Ahmad Sukardja menyatakan bahwa 

apabila kita teliti pasal-pasal dan penjelasan Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 serta 

peraturan pelaksanaannya, kita tidak menemukan ketentuan yang mengatur secara tegas 

mengenai masalah perkawinan antara agama. Apakah Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 

memperbolehkan atau melarang perkawinan antar agama? Menurut pendapat Ahmad 

Sukardja, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dua pasal yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Sukardja, 

1994:21-22). 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 /1974 yang menyatakan bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya 

itu. Hal ini berarti 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, disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang No. 1/1974 juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Pada Penjelasan 

UUP untuk Pasal 2 ditegaskan, “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di 

luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945. Ditegaskan, pemikiran tentang pemisahan antara Civil Marriage (BW Pasal 26) 

dengan religious marriage sebelum undang-undang perkawinan disahkan, yang sangat 
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mempengaruhi pengaruh paham barat, setelah Pasal 2 menjadi kenyataan tidak menjadi 

persoalan lagi. Tegasnya yang ada sekarang ini seharusnya hanya perkawinan atas dasar agama. 

“Perkawinan Sipil” tidak berlaku lagi (Sukardja, 1994:22). 

Kemudian Pasal 8 (f) Undang-Undang No. 1/1974 menyatakan: “Perkawinan dilarang 

antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku, dilarang kawin”. Dari ketentuan Pasla 8 (f) ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa 

disamping ada larangan yang secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1/1974 dan 

peraturan-peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari masing-masing 

agamanya. Oleh karena di dalam Undang-Undang No.1/1974 dan peraturan lainnya tidak 

terdapat adanya larangan terhadap perkawinan antar agama, yang menentukan ada tidaknya 

larangan terhadap perkawinan antar agama tersebut adalah hukum agama itu sendiri 

(Sukardja, 1994:22). 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 (f) Undang-Undnag Perkawinan No.1/1974 

Ahmad Sukardja menyimpulkan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya 

perkawinan antar agama, tergantung kepada hukum agama itu sendiri. Pembuat undang-

undang agaknya menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada ketentuan agama 

masing-masing pihak (Sukardja, 1994:22-33). Selanjutnya Pasal 57 Undang-Undang No. 1/1974 

menurut pendapatnya tidak mencakup perkawinan antar agama, sehingga Ahmad Sukardja 

menyarankan oleh karena pada umumnya agama-agama yang di Indonesia melarang 

perkawinan antar agama, maka perkawinan berbeda agama sebaiknya ditegaskan terlarang 

(Sukardja, 1994:23). Dan salah satu sarannya terakhir kepada Pemerintah agar dengan tegas 

menentukan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Praktik perkawinan berbeda agama yang 
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dilakukan di kantor Catatan Sipil hendaknya segera di setop dan dilarang. Sejalan dengan hal 

itu, Pengadilan Negeri jangan mengabulkan permohonan izin perkawinan orang-orang yang 

berbeda agama, teristimewa jika permohonan itu berasal dari orang yang beragama Islam 

(Sukardja, 1994: 25-26).  

Untuk melengkapi kajian tentang hukum Perkawinan Campuran Beda Agama ini kita 

perlu untuk mengutib tulisan H. Ichtianto (wafat, 2010), seorang peneliti/Pejabat pada Badan 

Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI dalam disertasi yang 

dipertahankan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Perkawinan 

Campuran Dalam Negara Republik Indonesia” (2003). 

Menurut Ichtianto, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat 

UUP) disusun berdasarkan Pancasila sebagai cita hukum Nasional, berlaku bagi seluruh 

penduduk Indoensia, menggantikan hukum perkawinan lama (Ichtianto, 2003:1). Pada bagian 

lain ia menyatakan bahwa UUP tidak mengandung unifikasi hukum. Dari segi Ilmu Hukum Pasal 

2 ayat (1) UUP melahirkan HATAH Antar Hukum Perkawinan Agama dalam Sistem Hukum 

Nasional Indonesia (Ichtianto, 2003:196). 

Kemudian hal ini ditegaskan dalam kesimpulan tulisannya Ichtianto menyatakan bahwa 

sebagai undang-undang yang dibentuk berdasarkan dan bercita hukum Pancasila UUP 

memberikan kekuatan berlaku hukum perkawinan agama-agama yang dipeluk penduduk 

Indonesia. Tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum Agama (Ichtianto, 

2003:195). 
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Selanjutnya mengenai perkawinan campuran yang sesuai dengan cita hukum Ichtianto 

mengemukakan ada dua pemikiran tentang pengaturan perkawinan campuran dalam Negara 

Pancasila yaitu: 

Pemikiran Pertama: 

Menyatakan bahwa dalam Negara RI berdasarkan Pancasila tidak boleh ada pencatatan tentang 

Perkawinan Campuran antar pemeluk agama yang berbeda, karena berbahaya dan langsung 

bertentangan dengan Pancasila: 

(1) Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama dan mendudukan 

hukum agama dalam kedudukan fundamental. 

(2) Dalam Negara berdasar Pancasila, aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum 

agama.  

(3) Agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang 

berbeda. 

(4) Dalam Negara Pancasila tidak boleh terjadi perkawinan antar pemeluk agama yang 

berbeda.    

(5) Karena sahnya perkawinan berdasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak 

sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan Indonesia. 

(6) Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dalah penyimpangan dari pola umum 

perkawinan yang benar menurut hukum agama dan undang-undang perkawinan. 

Penyimpangan  ini kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat 

peraturan tersendiri, tidak perlu dilindungi oleh Negara. 
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Mereka yang berpendapat demikian  antara lain Daud Ali dan Bustanul Arifin (Ichtianto, 

2003:197). 

Pemikiran Kedua: 

Menyatakan: 

(1) Pasal 2 ayat (1) UUP dari sudut Ilmu  Hukum telah melahirkan masalah hukum antar 

agama. 

(2) Peraturan perkawinan campurna sebagai HATAH intern dan ekstern. 

(3) Di Indonesia ada keanekaragaman hukum perkawinan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1), AB Pasal 16). 

(4) Pelaksanaan perkawinan campuran sesuai dengan peraturan yang berlaku 

ddilangsungkan menurut hukum perkawinan sang suami  (Pasal 66 UUP jo Pasal 6 6HR, 

STb 1898 No. 100). 

(5) Negara berkewajiban memberikan pelayanan kenegaraan kepada seluruh penduduk 

yang beragama atau berkeyakinan agama apapun dengan prinsip “persamarataan 

sistem hukum”. 

Mereka yang berpendapat demikian antara lain” Wirjono Prodjodikoro, Sudirman 

Kartohadipradjo S. Gautama, Asmin, Amir Murtono, Endar Pulungan, Romaharbo, 

Amiruddin (Ichtianto, 2003: 197-198). 

Sedangkan Ichtianto sendiri berpendapat bahwa Negara Indoensia berkewajiban 

mengatur perkawinan campuran sesama warga negara Indonesia yang hukum perkawinannya 

berlainan yang telah ditunaikan dengan adanya Bab XII Bagian Ketiga Perkawinan Campuran 

dalam UUP yang dibentuk dan disusun berdasar Pancasila yang terdapat pluralisme di bidang 
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perkawinan perlu ada norma hukum perkawinan campuran (antara lain perkawinan campuran 

antar pemeluk agama yang berbeda) sebagai norma HATAH (Ichtianto, 2003: 198). 

Untuk mendukung pendapatnya  tersebut Ichtianto mengemukakan sejumlah alasan 

sebagai berikut: 

1. Negara Pancasila adalah dibentuk dan didirikan oleh rakyat Indonesia yang menganut 

berbagai agama. 

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu (Pasal 29 ayat (2) UUD 

1945) dan mengakui pemelukan agama-agama, sehingga di Indonesia adda pluralistis 

agama. 

3. Hak asasi beragama adalah hak asasi yang paling asasi. 

4. Negara berkewajiban mengatur hubungan hukum rakyat penduduk Indonesia dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

5. Di Indonesia, karena ada pluralistis agama, maka ada pluralistis hukum perkawinan 

(Pasal 2 ayat (1). 

6. Negara Pancasila berkewajiban mengatur hukum perkawinan antara warga negaranya 

yang mememluk agama yang sama dan yang memeluk agam yang berbeda. 

7. Di samping mengatur hubungan perkawinan sesama warga negaranya, antara 

warganegaranya dengan warga negara lain, negara Republik Indonesia juga mempunyai 

kewajiban internasional tentang pengaturan dan pemeberian pelayanan hukum kepada 

warganegara lain yang kawin di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 alinea 
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ke empat yang menyatakan “dan ikut melakssanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan nesional”. 

8. Pengaturan perkawinan campuran dalam UUP secara nasional sesuai dengan 

Pembukaan UUD 1945, secara internasional sesuai dengan Pasal 16 AB (dalam rangka 

Hukum Perdata Internasional), kondisi hukum, kenyataan hukum, serta hukum yang 

dicita-citakan bangsa Indonesia, tinggal masalah pemahaman dan pengaturan 

pelaksanaannya. 

9. Pengaturan perkawinan campuran dalam UUP adalah merupakan penunaian kewajiban 

negara dalam mengatur hukum  antara tata hukum di bidang perkawinan. 

10. Pelaksanaan perkawinan campuran menurut satu hukum agama ialah menurt hukum 

agama suami. 

11. Pengupacaraan perkawinan campuran menurut upacara hukum agama suami, hukum 

suami merupakan pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berlainan, seorang 

warga WNI yang bersedia melakukan perkawinan campuran dengan lelaki penganut 

agama lain, berarti secara sadar menerima pengupacaraan perkawinannya menurut 

hukum agama suami dan meninggalkan pengupacaraan perkawinan menurut hukum 

agamanya sendiri, namun ia tetap tidak kehilangan haknya yang paling asasi, ialah 

memeluk agamnaya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dalam 

negara Indonesia, tidak ada yang berhak memaksanya untuk pindah agama. 

12. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang disusun berdasar Pancasila telah mengatur 

perkawinan campuran secara lengkap karena di samping katenetuan Pasal 57 sampai 

dnegan Pasal 62 UUP ada ketentuan Aturan Peralihan yang masih memberlakukan 
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ketentuan hukum lama sejauh UUP dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur 

(Pasal 66 UUP/jo. GHR Pasal 6).                                         

13. GHR hanya berlaku jika Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya. Jika Undang-

Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur, maka ketentuan 

GHR tidak berlaku. 

(Ichtianto, 2003:198-200). 

Pendapat terakhir yang perlu dikemukakan adalah dari Tim Penulis Paramadina yang 

terdiri dana Nurcholish Madjid dan kawan-kawan dalam buku “Fiqih Lintas Agama” yang diedit 

oleh Mun’im A. Sirry (2004). Penulisan ini dilakukan dalam rangka  pembaharuan fiqih. Dalam 

penutup Mukadimah dikemukakan bahwa realitas tersebut menunjukkan betapa pentingnya 

pembaharuan fiqih, sebab bila tidak, hanya ada dua kemungkinan buruk yang mesti diterima 

sebagai sebuah kenyataan: Fiqih akan jumud dan beku, atau yang paling ekstrem, fiqih akan 

dijadikan kontestan untuk merebut kekuasaan. Karena itu tiddak ada plihian lain, kecuali 

mengembalikan fiqih kepada semangatnya yang terbuka dan progresif. Dan, langkah ini 

merupakan langkah mulia yangmesti diprioritaskan, sehingga fiqih dapat memotret isu-isu 

kemanusiaan dan hubungan antar agama secara lebih mendasar. Bahkan jika bisa lebih 

dimaksimalkan, fiqih bisa dijadikan mdediator untuk merekatkan hubungan  agama yang 

dijamin dengan adanya produk-produk fiqih yang memeberrikan ruang gerak bagi agama lain. 

Tentu saja, fiqih yang terbuka dan progresif sangat tergantung kepada pemahaman teologi 

yang pluralistis pula. Sebab fiqih yang mengedepankan memang merupakan produk dan teoligi 

eksklusif (Tim Penulis Paramadina, 2004: 14-15). Karena itu dalam buku ini diuraikan berbagai 

persoalan yang termasuk dalam masalah lintas agama.    
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Salah satu topik yang dikemukakan dalam buku fiqih lintas agama ini adalah persoalan 

“Kawin Beda Agama” yang dianggap sebagai persoalan yang cukup rumit. Dikemukakan bahwa 

dalam banyak kasus di masyarakat kita masih muncul resistensi yang begiru besar terhadap 

kawin beda agama. Umumnya, dalam persoalan halal dan haramnya kawin  antar umat 

beragama, para ulaman selalu berpegang pada ayat-ayat Al Qur’qn yaitu QS.2:221 dan QS 

60:10. (Tim Penulis Paramadina, 2004:153-154). 

Dikemukakan bahwa ayat-ayat di atas termasuk ayat Madinah yang pertama kali turun 

dan membawa pesan khusus agar orang muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. 

Imam Muhammad Al-Razi dalam Al-Tafsir al-Kabir wa Mafath al-Ghaib menyebut ayat tersebut 

sebagai ayat permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal (ma Yuhallu) dan 

hal-hal yang dilarang (ma Yuhramu) dan menikahi orang musyrik merupakan salah satu 

perintah Tuhan dalam katagori “haram” dan “dilarang”. Memang, bila membaca ayat ini secara 

literal akan didapatkan kesimpulan yang bersifat serta merta, bahwa menikahi non muslim 

hukumnya haram. Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat muslim masih 

beranggapan bahwa yang termasuk dalam katagori musyrik adalah non muslim, termasuk 

diantaranya kristen dan yahudi. Namun pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah non 

muslim (kristen dan yahudi) masuk dalam katagori musyrik ? kalau tidak lalu apa yang dimaksud 

dengan “musyrik” dalam al-Quran (Tim Penulis Paramadina, 2004:154-155). 

Mengenai hal ini dikemukakan lebih jauh bahwa, sebagian ulama sebagaimana diakui 

Imam al Razi berpandangan bahwa dalam beberapa ayat al Quran menyebut kristen dan yahudi 

sebagai musyrik. Namun pandangan ini tidak serta merta bisa dijadikan pegangan, karena 

dalam ayat lain ditemukan paradigma lain tentang musyrik seperti dalam surat Al Baqarah 
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2:105 dan Al-Baynah 98:1. Pada kedua ayat di atas dan ayat-ayat lain al-Quran memakai kata 

penghubung “dan” (waw) antara kata kafir Ahli Kitab dan kafir musyrik, itu mempunyai arti dan 

makna yang berbeda (Tim Penulis Paramadina, 2004:159). 

Selanjutnya dikatakan bahwa begitu jelasnya perbedaan antara kaum musyrik dan Ahli 

Kitab sehingga kita tidak boleh mencampuradukan makna dan arti antara keduanya, di mana 

musyrik diartikan Ahli Kitab dan Ahli Kitab diartikan musyrik. Bila Allah mengharamkan 

mengawini perempuan musyrik seperti tersebut pada surat Al Baqarah 2:221, maka tidak tepat 

bila ayat Al Quran itu dipahami bahw ayang dimaksudkan dengan perempuan musyrik adalah 

perempuan Ahli kitab. Bahkan Imam Muhammad Abduh menyatakan bahwa perempuan yang 

haram dikawini  oleh laki-laki muslim dalma Al Baqarah 2:221 itu adalah perempuan-

perempuan musyrik arab. 

Apakah masih ada sampai sekarang orang-orang seperti musyrik arab itu? Kalau ada hukum 

dapat berlaku, tetapi kalau tidak maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dana 

agamapun yang menjadi kendali dalam melakukan perkawinan (Tim Penulisan Paramadina, 

2004: 160). 

Kemudian dikemukakan pula ada alasan yang cukup fundamental tentang 

dibolehkannya nikah beda agama terutama dengan non muslim yaitu QS.5:5. Ayat ini 

merupakan ayat Madinah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan denga 

orang-orang musyrik sehingga mereka beriman. Ayat ini dpaat disebut “ayat revolusi”, karena 

secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat Islam padda saat itu, perihal 

pernikahan dengan non muslim. Saat itu, perihal pernikahan dengan non muslim. Ayat yang 

pertama menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai seluruh non muslim. Namun ayat ini 
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mulai membuka ruang bagi wanita kristen ddan yahudi (ahli kitab) untuk melakukan pernikahan 

dengan orang-orang muslim. Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapusan 

(nasikh) dan pengkhususan (mukhashish) dari ayat yang sebelumnya yang melarang pernikahan 

dengan orang-orang musyrik. Dalam kaidah fiqih bisa diambil kesimpulan, bila terdapat dua 

ayat yang bertentang antara yang satu dengan yang lainnya maka diambillah ayat yang lebih 

akhir diturunkan (Tim Penulis Paramadia, 2004:163). 

Tentang dibolehkannya pernikahan dengan non muslim; terdapat beberapa sahabat 

Nabi yang menikahi perempuan kristen ddan yahudi antara lain: Hudzayfah, Thalhah, Khalifah 

Umar sempat berang dan marah tatkala mendengar kabar pernikahan tersebut. Sikap Umar 

seperti itu sebenarnya bukan untuk mengharamkan pernikahan mereka, melainkan hanya 

khawatir. Barangkali Umar khawatir bila sewaktu-waktu para sahabat membelot dan masuk 

dalam komunitas non muslim. Hudzayfah dan Thalhah merupakan kedua tokoh yang menonjol 

ada zamannya, sehingga wajar bila Umar mengingatkan mereka berdua (Tim Penulis 

Paramadina, 2004:163). 

Selanjutnya dipersoalkan, bila pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim 

(Kristen dan Yahudi) diperbolehkan, bagaimana dengan yang sebaliknya, yaitu pernikahan 

wanita muslim dengan laki-laki non muslim, baik Kristen, Yahudi atau agama-agama  non  

semitik lainnya? Memang, dalam masalah ini terdapat persoalan serius, karena tidak ada teks 

suci, baik al-Quran, hadist atau kita fiqih sekalipun yang memperbolehkan pernikahan seperti 

itu. Tapi menarik juga utnuk dicermati, karena tidak ada larangan yang sharih. Yang ada justru 

hadist yang tidak begitu jelas kedudukannya. Rasullah SAW berbeda, kami menikahi wanita-

wanita Ahli Kitab dan laki-laki Ahli Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kaum (muslimah). 
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Khalifah Umar bin Khattab dalam sebuah pesannya, seorang muslim menikahi wanita Nasrani, 

akan tetapi laki-laki nasrasni tidak beolh menikahi wanita muslimah., Setelah diteliti, hadis yang 

disebutkan di atas dikemtari oleh Shudiqi Jamil al-Aththar sebagai hadist yang tidak saluh. Hadis 

tersebut tergolong hadis wawqut yaitu hadis yang sanadnya terputus hingga jabir , 

sebagaimana dijelaskan al-Imam al-Syafi’i dalam kitabnya al-Im, sedangkan ungkapan Umar Ibn 

Khattab merupakan sebuah ungkapan kekhawatiran bila wanita-wanita Muslim dinikahi laki-laki 

non muslim, maka mereka akan pindah agama. Dan umat Islam pada saat ini membutuhkan 

kuantitas dan sejumlah penganut yang setia. Jadi, soal pernikahan laki-laki non muslim dengan 

wanita muslim merupakan wilayah ijtihad dan terikat dengan triteks tertentu, diantaranya 

konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, 

sehingga pernikahan antrar agama merupakan sesuatu yang terlarang (Tim Penulis 

Paramadina, 2004: 163-164). 

Akhirnya dikemukakan bahwa karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas 

proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslim 

boleh menikah dengan laki-laki non muslim atau pernikahan beda agama secara lebih luas 

amat diperbolahkan, apapun, agama dan aliran kepercayaannya. Hal ini merujuk pada semngat 

yang dibawah Al-Quran sendiri: 

Pertama. 

Bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan 

menyebut agam-agama Samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang 

yang akan bersamanya di surga nanti. Bahwa Tuhan juga secara eksplisit menyebutkan agar 

perbedaaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling 
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mengenal. Dan pernikahan antar beda agama dapat dijadikan salah stau ruang, yang mana 

antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.     

Kedua. 

Bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih (al-

Mawaddah) dan tali sayang (al-rahmah). Ditengah rentennya hubungan antar agama saat 

ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana. Unutk membangun toleransi 

dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikat tali kasih dan 

tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian. 

Ketiga. 

Semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan buka belenggu, Dan tahapan-tahapan 

yang dilakukan oleh al-Quran sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik, lalu 

membuk ajalan bagi pernikahan dengan Ahli Kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan 

secara evolutif, dan pada saatnya, kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas kedua, 

dan bukan pula ahli al-Dzimmah dalam arti menekan mereka, melainkan sebagai warga 

negara. Fahmi Huwajdi (1999) sudah memulai langkah maju tersebut dengan sebuah 

manifestanya, non muslim adalah warganegara dan bukan kelas dua (muwathi nun la 

dzimmiyuun) (Tim Penulis Paramadina, 2004: 164-165). 

Pandangan dan pemikiran dari Tim Penulis Paramdina yang memang berbeda dengan 

pemikiran penulis sebelumnya yang dikemukakan dalam uraian terdahulu perlu disikapi secara 

kritis sehingga tidak secara serta merta menolak atau mendukungnya. Hal ini memerlukan 

pengkajian secara tepat mendalam tentunya tidak hanya dana aspek hukum Islam (fiqih) tetapi 

juga dari segi berbagai disiplin keulamaan Islam lainnya.       
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Disamping berbagai pandangan dan pemikir para penulis sebagaimana yang 

dikemukakan di atas, pada bagian akhir dari tulisan tentang Hukum Kawin Campur Beda Agama 

ini dengan mengutib sebuah “Peraturan Khusus” mengenai hukum Islam yaitu “Kompilasi 

Hukum Islam” (KHI) yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Buku I dari 

KHI ini adalah tentang Hukum Perkawinan yang terdiri atas 170 Pasal. 

Dalam KHI ini ditegaskan prinsip-prinsip dasar perkawinan menurut hukum Islam. 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 

miitsaaqan ghoiidhan utnuk mentaati perintah Allah dan melaksannya merupakan ibadah (Pasal 

2). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah (Pasal 3). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Pasal 4). 

Dalam kaitan dengan Perkawinan Campuran Beda Agama, KHI menggariskannya dalam 

Pasal yaitu Pasal 40, Pasal 44 dan Pasal 116. Pasal 40 menentukan bahwa dilarang 

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan 

tertentu. Dalam huruf c pasal ini disebutkan “Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Yang 

berarti seorang pria muslim tidak dapat melangsungkan dengan seorang wanita yang tidak 

beragama Islam. Dengan demikian perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria 

muslim dengan seorang wanita muslimah. Pasal 44 secara tegas menyebutkan bahwa seorang 

wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama 

Islam.  
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Dalam dua pasal tersebut secara eksplisit perkawinan antara dua orang yang berbeda 

agama di mana satu pihak baik laki-laki maupun perempuan beragama Islam dengan 

perempuan atau laki-laki bergama Islam adalah terlarang atau tidak mungkin dilakukan.Namun 

dalam Pasal 116 peralihan agama tau murtad disebutkan sebagia salah satu alasan untuk 

melakukan perceraian. Dalam pasal itu juga peralihan agama atau murtad saja tidak cukup 

menjadi alasan perceraian tetapi perlaihan agama atau murtad harus dapat menyebabkan 

terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 

Sebagai tindak lanjut dan sekaligus dalam rangka meningkatkan keberadaan KHI sebagai 

hukum materil di lingkungan Peradilan Agama telahpula diajukan Rancangan Undang-Undang 

tentang Hukum terapan Peradilan  Agama bidang Perkawinan, yang intinya substansinya tidak 

jauh berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KHI. Akan tetapi sejak diajukannya RUU ini 

kepada DPR tahun 2006 hingga sekarang tidak kelihatan perkembangannya. 

 

 

     Jakarta, 07 September 2011.    
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Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Islam . 

Oleh: Dr. Hj. Nurhayati Djamas, MA 

 

 

Pendahuluan 

Perkawinan merupakan dasar utama bagi pembentukan keluarga dalam Islam.  Islam 

memberikan aturan yang jelas tentang perkawinan dan pembinaan keluarga. Bahkan aturan 

tentang masalah perkawinan dan keluarga mendapatkan porsi yang cukup  dalam  al Qur’an 

maupun Sunnah Rasul.  

Perkawinan menurut ajaran Islam merupakan sesuatu  yang sejalan dengan  fithrah manusia 

yaitu potensi hakiki dari kejadian  manusia. Fithrah manusia pada dasarnya selalu 

berkecenderungan pada kesucian dan kebenaran agama Ilahi (hanif). Terkait dengan fithrah 

manusia adalah ketertarikan terhadap lawan  jenis yang disertai naluri seksual. Dengan 

melangsungkan pernikahan, sepasang manusia dapat mewujudkan iptakan ketertarikan satu 

dengan lainnya melalui ikatan suci pernikahan. Pernikahan sekali gus berfungsi  sebagai 

perisai bagi manusia agar  terlepas dari pelanggaran dan maksiat akibat penyaluran hasrat 

seksual di luar aturan agama. Perbuatan yang tidak sejalan dengan kebenaran ajaran agama, 

dalam hal ini yang menyangkut penyaluran hasrat seksual,  dengan sendirinya bertentangan 

dengan fithrah manusia yang pada dasarnya berkecenderungan kepada kesucian dan 

kebenaran Ilahi tersebut 

Hasrat untuk  menikah dan memiliki pasangan adalah bagian dari  potensi hakiki  

kejadian manusia dan makhluk lainnya yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, seperti 

yang diwahyukan dalam surat Ad Dzurriyat dan beberapa surat lainya.  

“dan segala sesuatu kamai ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran 

Allah”.  (Al Dzuriyat ayat 49). 
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“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang 

satu, dan darinya Allah menjadikan pasangannya dan dari keduanya Allah 

mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (An Nisa’ ayat 1)   

Karena hakekat kejadian manusia  adalah untuk berpasang-pasangan, Allah juga 

menciptakan ketertarikan,  rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan.  

Pemenuhan rasa ketertarikan, rasa  cinta dan kasih sayang melalui pernikahan selanjutnya 

akan  melahirkan  ketentraman dan kelapangan dalam  jiwa pasang-pasangan yang menikah, 

karena telah tersalurkannya dorongan dan hasrat cinta kasih yang ada dalam jiwa manusia.  

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu berkecenderungan dan merasa tenteram bersamanya, dan 

dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan saying (mawaddah wa rahmah), sesungguhnya di 

dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (ar Rum ayat 21).  

Hakekat perkawinan yang berkaitan dengan fithrah manusia, karenanya   seperti yang 

disampaikan dalam hadis Rasulullah,  merupakan Sunnah Rasul. Rasul mengatakan : “nikah 

adalah  sunnahku, barang siapa yang mengingkarinya  maka ia tidak termasuk ke dalam 

golonganku” (HR Bukhari Muslim). . Rasulullah juga menganjurkan para pemuda (yang 

mampu) untuk menikah, agar dapat memelihara mata dan syahwatnya ,  “siapa yang mampu 

kawin, maka hendaklah ia menikah. Dan bagi yang belum mampu, maka hendaklah  ia 

berpuasa, karena puasa merupakan perisai” (HR Bukhari Muslim).  Anjuran Rasul tersebut 

sejalan dengan firman  Allah dalam surat an Nur ayat 32, yang mendorong mereka yang 

sendirian untuk menikah, termasuk para hamba sahaya, karena bila mereka dalam keadaan 

miskin maka Allah akan mengayakan mereka. 

Aqad nikah dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu kedua calon  

mempelai, wali mempelai perempuan,  para saksi.  Aqad nikah dilangsungkan dalam bentuk  

ijab dan qabul antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Ijab dan qabul 

merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah  tidaknya suatu pernikahan. Ijab qabul 

antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki menggunakan kata-kata “aku 
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nikahkan atau aku kawinkan anakku” bukan berupa kata-kata “ aku serahkan anakku dst”. Jadi, 

akad nikah berupa ijab kabul bukan merupakan bentuk penyerahan anak perempuan dari 

walinya  kepada mempelai laki-laki. Hakekat aqad nikah merupakan  symbol dari kesucian  

lembaga perkawinan yang mengesahkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. 

Aqad nikah dimasukkan ke dalam kategori “mitsaqan ghaliza” atau perjanjian yang kokoh, 

sebab dengan dasar akad nikah itulah terjadi hubungan lahir batin antara sepasang laki-laki dan 

perempuan.  Karena pernikahan dipandang sebagai ikatan perjanjian yang kokoh, maka untuk 

kelanggengan pernikahan para pihak dari pasangan tersebut perlu memahami arti dan esensi 

pernikahan dan lembaga perkawinan, serta segala ketentuan yang mengatur kehidupan 

keluarga menyangkut hak, kewajiban, dan peran dari masing-masing pihak.  Nikah juga memiliki 

makna social dan memerlukan pengakuan social, karena itu diperlukan  saksi-saksi yang akan 

memberikan justifikisasi atau keabsahan secara social terhadap pernikahan tersebut, sehingga 

tidak sampai menimbulkan fitnah atas  hubungan antara sepasang  laki-laki dan perempuan 

akibat pernikahan tersebut yang tidak diketahui kaum kerabat. 

Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah. 

Konsep keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bersumber dri ayat al Qur’an dalam 

surat ar Rum ayat 21; “ diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)Nya adalah bahwa Dia 

yang telah menciptakan untukmu (wahai manusia) dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan 

agar kamu merasa tenteram (berlabuh) kepadanya dan dijadikannya diantara kamu  potensi 

mawaddah wa rahmah (ikatan cinta kasih).”  

 Dewasa ini konsep keluarga sakinah ma waddah wa rahmah telah digunakan secara 

luas di tengah masyarakat yang diartikan sebagai keluarga sejahtera lahir dan batin yang penuh 

ketentraman dan ikatan cinta kasih. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan 

landasan untuk mewujudkan kondisi batin yang tenteram yang didasari cinta kasih antara 

sepasang laki-laki dan perempuan. Karena melalui pernikahan, laki-laki dan perempuan 

mempunyai media  yang sah dan sakral untuk menyalurkan libido (dorongan seksual) dan cinta 

kasih yang memang diciptakan Allah pada  manusia. Libido (hasrat seksual) yang tidak 

tersalurkan dapat melahirkan ketegangan pada diri manusia, dan dengan disalurkannya hasrat 
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seksual  dilandasi ikatan yang suci, ketegangan dalam diri manusia akan lepas dan diganti 

dengan wujud kelegaan, kelapangan dan ketentraman (sakinah). Syahwat  bukan merupakan 

sesuatu yang buruk dan tercela dalam ajaran Islam, karena itu Islam menurunkan aturan bagi 

penyaluran syahwat melalui pernikahan, yaitu  ikatan atau  kesepakatan yang kokoh  (mitsaqan 

ghalizan) dan suci antara laki-laki dan perempuan. Pelepasan libido (hasrat seksual) sendiri 

hanyalah salah satu factor bagi terwujudnya  kondisi sakinah ma waddah wa rahmah. Banyak 

factor lain dalam hubungan suami isteri yang berpengaruh terhadap perwujudan kondisi 

sakinah mawaddah wa rahmah. Hal tersebut menyangkut kesiapan dan daya adaptasi yang 

tinggi antara kedua pasangan dalam mengelola hubungan dalam keluarga.  

Kondisi batin yang tenang  (sakinah) dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup 

dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata untuk mencapai ridha Allah, sehingga 

situasi apapun yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada 

kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridhaNya. Hal ini akan memberikan 

kekuatan batin dan daya tahan mental menghadapi segala macam situasi dalam kehidupan 

keluarga. Disamping itu, ketentraman batin yang dipengaruhi oleh suasana hati yang akan 

melahirkan hubungan harmonis diantara anggota keluarga tidak dapat dilepaskan dari unsure 

kehendak Allah, seperti yang disampaikan dalam surat al Anfal ayat 63; “Allahlah yang 

mempersatukan hati mereka. Walaupun engkau membelanjakan seluruh kekayaan yang ada di 

muka bumi, engkau tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah 

mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”  

Faktor eksternal yang berpengaruh dalam mewujudkan kondisi sakinah mawaddah wa 

rahmah terutama  menyangkut proses adaptasi dari pribadi  suami dan isteri yang mempunyai 

latar belakang berbeda, masalah komunikasi diantara keduanya, serta yang menyangkut 

pemahaman tentang kedudukan hak, kewajiban dan peran masing-masing. Kesamaan 

landasan dan patokan nilai, terutama nilai-nilai agama, dalam menyelenggarakan  perkawinan 

untuk membentuk keluarga merupakan factor yang memberikan peluang lebih bagi pasangan 

dalam melakukan proses penyesuaian antara pasangan yang menikah. Disinilah letak 

pentingnya pembahasan tentang perkawinan beda agama yang nota bene menyangkut 
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patokan nilai dasar yang akan menjadi landasan dalam penyelenggaraan perkawinan dan 

pengelolaan kehidupan rumah tangga.    

 
Perkawinan beda agama dari sudut pandang ajaran Islam.  
 

Perkawinan beda agama antara orang Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non muslim  

dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim,  baik 

yang  musyrik  maupun ahli kitab, seperti  yang  dengan jelas  ditegaskan  dalam surat al 

Baqarah ayat 221.   

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam 2  hal;  

 Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik  tidak dibenarkan atau dilarang 

dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. Namun yang menjadi pertanyaan adalah 

siapakah yang termasuk ke dalam kategori wanita musyrik yang haram dinikahi oleh 

laki-laki muslim.  

 Tentang pernikahan laki laki Muslim dengan yang non muslim yang ahli kitab  adalah 

hal yang kontroversial dikalangan para fuqaha sejak  zaman Sahabat.  A. Basiq Jalil 

dalam tesisnya “Kajian para Ahli Agama, Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam tentang 

Pernikahan Lintas Agama”  (2004) dan juga Ichtiyanto dalam disertasinya tentang 

Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia (2003) mengutip pandangan 

Ibrahim Husen yang  merangkum pendapat para fuqaha tentang masalah ini ke dalam  tiga 

golongan yaitu;  

 

1. Golongan Pertama. 

Golongan ini  termasuk Ju mhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan laki laki 

muslim dengan non muslim Ahl Al-kitab (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedang  

selain  Yahudi  dan Nasrani, hukumnya haram. 

Mereka beralasan dengan ayat al Qur’an 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 
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muhshanat (yang menjaga kehormatannya) diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita 

yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah 

membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula 

menjadikannya gundik-gundik.” 

Menurut mereka,  dari ayat tersebut dapat ditarik dua argumen. Pertama, ayat ini dengan 

tegas membolehkan  orang muslim memakan makanan orang ahli kitab (kecuali jenis yang 

diharamkan) dan membolehkan menikahi wanita wanita Ahli Kitab yang  muhsanat ; Kedua, dari sisi 

kronologisnya ayat ini termasuk rangkaian ayat-ayat madaniah, yang turunnya sesudah hijrah, 

yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum.  

Alasan Sunnah atau Hadis yang dikemukakan bagi pendapat golongan pertama ini yaitu hadis 

yang diriwayatkan dari Jabir Ibnu A b d i l l a h  N a b i  b e r s a b d a  :  

"Kami menikahi perempuan ahli kitab dan tidak boleh mereka menikahi perempuan kita (wanita muslim)". 

Hadis ini menunjukkan kebolehan  menikah dengan perempuan ahl Al-kitab dan dari  

data histories juga menunjukkan akan kebolehannya sebagai mana yang dilakukan para sahabat 

seperti Usman bin Affan, Talhah ibnu Ubaidillah, Hudzaifah ibnu Yaman, Ka'ab Ibnu Malik, Mugirah bin 

Syu'bah. Masa sahabat adalah masa yang  paling  dekat  dengan masa Rasul. Data sejarah ini mereka 

pakai sebagai argumen yang menunjukkan akan kebolehan menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab. 

2. Golongan Kedua. . 

Golongan ini berpendapat bahwa menikahi wanita non muslim haram hukumnya. Pendapat  

ini dianut antara lain oleh ibnu Umar dan Syi'ah Imamiah. Mereka beralasan dengan beberapa dalil. 

Pertama, surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi : 

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya  

budak-budak wanita yang beriman lebih balk bagimu daripada wanita musyrik meskipun wanita musyrik 

itu amat menerik hatimu. Dan janganlah pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita 

beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman lebih baik  daripada pria 

musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak 

ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) 

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". 

Selanjutnya surat al Mumtahanah ayat 10 yang artinya;  
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"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang 

berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka 

hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika 

kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suami-

suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu 

tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah  kepada  suami-suami  mereka mahar yang telah mereka bayar. 

Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu 

berpegang kepada tali (perkawinan)  dengan  perempuan-perempuan kafir, hendaklah  kamu  minta  kembali 

mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. 

Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana". 

Golongan ini menjadikan  kedua ayat di atas sebagai landasan dari pendapatnya yang melarang 

kaum mu'minin menikah dengan perempuan musyrik. Ahli kitab bagi golongan ini termasuk orang musyrik, 

dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan Uzair dan orang-orang Nasrani mempertuhan Al-

Masih Isa bin Maryam. Al-Qur'an mensifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa syirik 

tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia. Adapun 

lafadz muhsanat (perempuan yang menjaga kehormatannya) dalam ayat tersebut menurut 

golongan in i  d ika itkan  kepada perempuan ahli kitab yang telah memeluk Islam atau  kepada 

pengertian bahwa kebolehan menikahi ahl Al-kitab hanya pada saat wanita muslimah 

masih sangat sedikit jumlahnya. 

Dan golongan ini  juga  berpendapat bahwa surat Al-Baqarah ayat 221 yang melarang 

laki-laki muslim menikahi wanita musyrik hingga ia  beriman turun lebih akhir dari pada surat 

Al-Maidah ayat 5 yang membolehkan mengawini ahl Al-kitab yang  baik-baik (muhshanat), 

Dengan demikian, berarti surat Al-Baqarah ayat 221 menasakh (menghapuskan) ayat 5 

surat Al-Maidah. 

  Selanjutnya, alasan dari golongan yang berpendapat seperti ini   adalah 

karena Allah melarang kaum mu’minin mempertahankan tali perkawinan dengan orang-

orang kafir seperti yang disebutkan dalam surat Al Mumtahanah ayat 10,   sementara  

Allah telah mensifati orang-orang ahl Al-kitab sebagai orang-orang kafir, diantaranya seperti 

yang dinyatakan dalam  surat Al-Baqarah 89 dan surat al Bayyinah ayat 1 dan 6.  
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Quraisy Shihab juga mengutip pendapat Mahmud Syaltut  yang menulis dalam kumpulan 

fatwanya bahwa pendapat ulama yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita non 

muslim ahli kitab berdasarkan kaidah syar’iyah normal,  yaitu bahwa suami memiliki tanggung 

jawab kepemimpinan terhadap isteri, serta memiliki wewenang  dan fungsi pengarahan kepada 

keluarga dan anak-anak. Adalah kewajiban seorang suami muslim berdasarkan hak kepemimpinan 

yang disandangnya untuk mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akhlak Islam. Laki-laki 

diperbolehkan mengawini non muslimah yang ahli kitab agar perkawinan tersebut membawa misi 

kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari hati isterinya rasa tidak senangnya terhadap 

Islam. Dan dengan perlakuan suaminya yang  baik yang berbeda agama itu, si isteri dapat 

mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis ( Quraish Shihab, 1996).     

Alasan lain adalah   yang diriwayatkan oleh Nafi dari ibnu Umar. Bahwa ibnu Umar ditanya 

mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Ibnu Umar berkata 

"Sesungguhnya Allah Swt. telah mengharamkan wanita-wanita musyrik untuk dinikahi, dan 

aku tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar di saat seseorang berkata bahwa 

Tuhannya adalah Isa, padahal Isa adalah salah seorang hamba Allah Swt. Selanjutnya Ibnu Umar 

berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim haram hukumnya. Argumentasi 

Ibnu Umar didasarkan pada surat al Baqarah ayat 221 yang melarang menikah dengan wanita musyrik, serta  surat al 

Mumtahanah ayat 10 yang melarang pernikahan dengan perempuan kafir.  

3. Golongan Ketiga 

Golongan ketiga yaitu yang  mencoba  menyampaikan  pendapat  yang lebih  moderat.  

Golongan ini berpendapat bahwa menikahi wanita ahl al-Kitab hukum  asalnya halal, namun 

situasi dan kondisi menghendaki ketentuan lain, terutama yang dengan konteks sosial 

politik karena kekhawatiran dan fitnah dalam kehidupan agama suami dan anak-anak.  

Argumentasi yang dibangun oleh golongan ini antara lain adalah pendapat para sahabat Nabi;  

a. Sayidina Umar pernah berkata kepada para sahabat yang menikahi wanita ahli kitab : 

"Ceraikanlah mereka" !. perintah umar ini ditaati oleh para sahabat tersebut, kecuali Hudzaifah 

ibnu Al-Yaman. Maka Umar mengulangi lagi perintah agar Hudzaifah menceraikan 

isterinya. Lantas Hudzaifah berkata : "Maukah engkau menjadi saksi bahwa ia haram" ! Umar 
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menjawab dengan singkat "Dia akan menjadi fitnah". Ceraikanlah" ! kemudian Hudzaifah berkata lagi 

"Maukah engkau menjadi saksi bahwa ia adalah haram" ? Umar menjawab lagi, "Ia adalah fitnah". 

Akhirnya Hudzaifah berkata, : "Sesungguhnya aku tahu ia adalah fitnah, tetapi ia halal bagiku", maka 

setelah Hudzaifah meninggalkan Umar, ditalaknyalah isterinya. Lantas hudzaifah ditanya orang : 

Mengapa engkau talak isterimu itu ketika diperintah umar" ? Jawab Hudzaifah : "Karena akutidak ingin 

diketahui orang bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak layak" ?. pada kesempatan lain Umar berkata 

kepada Hudzaifah "Bila orang-orang Islam suka mengawini wanita-wanita kitabiyah, maka siapa yang 

akan mengawini wanita Islam." 

b. Adanya kekhawatiran pada laki-laki yang akan terikat hatinya pada isterinya, apalagi setelah 

mereka memperoleh keturunan. 

c. Karena dalam Islam perkawinan menghendaki terwujudnya  ketentraman dan ketenangan (sakinah  

mawaddah  wa rahmah), maka pertanyaannya  apakah dua orang yang memiliki keyakinan agama dan 

keterikatan primordial yang berbeda berlabuh dalam satu ikatan rumah tangga akan dapat 

membangun ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya? Oleh karena itu 

perkawinan semacam ini memerlukan syarat-syarat dan kriteria-kriteria tertentu. 

 

Kalau diperhatikan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini disebabkan oleh-

oleh faktor berikut : 

1. Perbedaan pendapat mengenai cakupan makna Al-Musyrik dan  Al-Musyrikah dalam surat Al-Baqarah : 

221 yang melarang menikah dengan perempuan musyrik, serta perbedaan pendapat 

mengenai cakupan makna Ahli Kitab. 

a. Apakah Al-Musyrik itu mencakup semua pemeluk agama selain Islam termasuk di 

dalamnya pemeluk Yahudi dan  Nasrani ?. 

b. Apakah Ahli Kitab itu terbatas pada Yahudi dan Nasrani atau termasuk juga penganut agama lain 

yang mengklaim menerima kitab suci dart Tuhan ?. 

c. Apakah Ahli Kitab itu masih eksis atau tidak ?. 

2. Perbedaan pendapat mengenai kedudukan ayat 221 surat Al-Baqarah yang melarang nikah dengan 

perempuan musyrik  dan  surat Al-Maidah ayat 5 yang membolehkan nikah dengan perempuan ahl 



87 

 

 

Al-kitab yang baik-baik (muhshanat). Apakah surat AI-Maidah ayat 5 menasakh surat Al-Baqarah : 221 

atau sebaliknya, atau paling tidak mentakhasisnya atau masingmasing berdiri sendiri. 

Yang berpendapat bahwa kata musyrik tidak mencakup makna ahl- Al-kitab menyatakan  

bahwa menikahi wanita non muslim selain wanita musyrik boleh. Sedangkan golongan yang 

berpendapat bahwa kata musyrik mencakup makna ahl Al-Kitab, maka menikahi wanita non muslim 

manapun hukumnya haram. Tentang ahl kitab, para ulama umumnya sepakat bahwa istilah ahli Kitab 

ditunjukkan kepada pengikut agama Yahudi dan Nasrani, meskipun mereka berbeda pendapat 

tentang rincian dan cakupan istilah tersebut. M. Quraish Shihab, dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an  (1996) 

mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Al-Maududi mengenai perbedaan pendapat para 

ulama tentang cakupan makna Ahl al-Kitab, sbb; 

Imam Syafii memahami istilah ahli kitab sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-

orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau 

antara lain bahwa nabi Musa dan Isa, hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain (juga 

karena adanya redaksi min qabliktun [sebelum kamu] pada ayat yang membolehkan perkawinan itu). 

Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang 

menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka is 

termasuk ahli kitab, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian bila ada 

satu kelompok yang hanya percaya pada Suhuf Ibrahim atau kepada Zabur saja, maka ia pun temasuk kedalam 

jangkauan pengertian ahli kitab.  

Disamping kedua pendapat tersebut,  ada pula pendapat yang dianut oleh sebagian kecil 

ulama-ulama salaf yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat di duga sebagai kitab 

suci (samawi) maka mereka juga dicakup oleh pengertian ahl al-Kitab, seperti halnya orang-orang Majusi. 

Pendapat terakhir ini diperluas lagi oleh para mujtahid kontemporer, sehingga mencakup pula penganut 

agama Budha dan Hindu, dan dengan demikian wanita-wanita mereka pun boleh dikawini oleh para 

pria muslim, karena mereka juga telah diberikan kitab suci samawi". 

Pendapat yang paling mutakhir, khususnya dari para ulama di Indonesia  tentang pernikahan beda agama 

didasarkan pada Fatwa Ulama yang ditetapkan sebagai Keputusan Munas II Majlis Ulama Indonesia  di Jakarta pada 

tanggal 26 Mei s/d 1 Juni 1980 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Fatwa Majlis Ulama Indonesia No. 

4/Munas VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada Munas ke VII  tahun 2005 sebagai berikut:  
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1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.  

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak 

sah.  

Keputudan Majlis Ulama Indonesia tersebut diatas lebih mempertegas keharaman pernikahan antara 

muslim dan non muslim, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, seperti yang telah ditetapkan dalam Munas 

MUI ke II tahun 1980 di Jakarta, yang menegaskan “ Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang 

bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. 

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadah nya lebih besar dari maslahah nya, maka memfatwakan bahwa 

perkawinan tersebut hukumnya haram”. Jadi kondisi yang memungkinkan halalnya perkawinan laki-laki muslim 

dengan wanita ahli kitab seperti yang dirujuk dari surat al Maidah ayat 5 menurut hukum Islam adalah kondisi Islam 

dan kaum muslimin dalam keadaan kuat.    

 Perkawinan Beda Agama dalam Realitas. 

Perkawinan antara mereka yang berbeda keyakinan agama merupakan sebuah realitas sosial yang tidak 

dapat dipungkiri, baik antara penganut agama Islam dengan penganut agama lain, maupun diantara sesama 

penganut agama non Islam. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1)  

menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hokum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu, serta pasal 2 ayat (2) yang menyebutlan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat oleh pencatat nikah 

yang resmi diangkat oleh pemerintah menurut  peraturan perundangan yang berlaku” (ayat2). Selanjutnya 

pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur;  

1. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan 

oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang 

pencatatan nikah, talak dan rujuk.  

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan 

kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor 
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catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundangan tentang pencatatan 

perkawinan.  

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut pencatatan perkawinan untuk mereka yang menganut agama Islam 

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam dicatatkan di Kantor 

Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya  pengesahan perkawinan yang dilakukan menurut 

agama dan keyakinan pasangan yang menikah. Bagi mereka yang menikah dan yang menganut keyakinan agama 

yang berbeda seringkali muncul permasalahan yang terkait dengan pengesahan pernikahan menurut keyakinan 

agamanya yang dalam kenyataannya menjadi salah satu syarat untuk dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah. Akibat 

permasalahan dan kesulitan yang dihadapi oleh pasangan yang berbeda keyakinan agama dalam melakukan 

pernikahan, maka ada beberapa cara yang ditempuh mereka untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagai 

berikut;  

3. Salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari 

pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk 

dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu; 

 Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat 

dilangsungkan dan dicacatkan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung 

yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. 

Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi yang menyebabkan timbulnya 

gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari.  

 Kedua, yang betul-betul secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya 

untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Untuk pasangan yang melakukan 

pilihan kedua ini, mungkin tidak akan terlalu ada masalah dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan 

keluarga, terutama yang terkait dengan urusan agama.  

 

4. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan 

menurut masing-masing agama, bisa jadi  di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama 

salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. 
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Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan 

yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.  

Ada beragam pendapat dari para ahli hokum mengenai kasus perkawinan beda agama seperti di atas, 

diantaranya seperti pendapat Daud Ali yang dikutip oleh Ichtiyanto (2003) menyatakan bahwa; a.)  perkawinan 

antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara pengungkapannya sesungguhnya tidaklah sah 

menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Karena sahnya perkawinan 

didasarkan pada hokum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hokum agama tidak sah pula 

menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia, b) perkawinan orang-orang yang berbeda agama mengandung 

konflik pada dirinya dan merupakan penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hokum 

agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air”. Selanjutnya masih seperti yang dikutip 

Ichtiyanto, pendapat zakiyah darajat yang menyatakan bahwa “pasangan beda agama bukan hanya menyangkut 

masalah hokum dan agama, namun menghadapi banyak masalah yang rumit”.      

5. Melakukan pernikahan di Negara lain sesuai peraturan yang berlaku di Negara tersebut serta tidak 

bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam 

ps 56 UU No.1 Tahun 1974. . Pernikahan dengan cara seperti ini banyak sekali dilakukan oleh pasangan 

warga Negara Republik Indonesia yang berbeda agama.   

Dampak pernikahan beda agama.         

1. Dampak terhadap kehidupan rumah tangga.  

Agama merupakan keyakinan hidup paling mendasar yang memberikan pedoman dan tuntunan 

dalam mengelola kehidupan penganutnya. Bagi pasangan yang berbeda agama dan tetap 

mempertahankan keyakinan agama masing-masing dalam pernikahannya,  tidak dapat dipungkiri tentu 

akan terjadi ketegangan atau pertentangan dalam melakukan pilihan yang akan dijadikan patokan dalam 

mengelola kehidupan perkawinan dan rumah tangganya. Bisa jadi, untuk menghindari pertentangan atau 

ketegangan dengan pasangannya, salah satu pihak bisa saja mengalah. Situasi seperti itu seringkali sulit 

untuk dipertahankan. Yang mungkin terjadi adalah bila ada  yang mau mengalah terus menerus bisa saja 

kemudian mengalahkan keyakinan agamanya sendiri dan akhirnya  berpindah mengikuti keyakinan agama 
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pasangannya. Perbedaan pedoman hidup yang paling mendasar, yaitu keyakinan agama, bisa menjadi 

salah satu factor penghambat untuk dapat mewujudkan kondisi ideal keluarga yang harmonis, tenang, dan 

tenteram. Meskipun dalam kenyataannya, pasangan yang mempunyai keyakinan agama yang sama juga 

masih mempunyai masalah dan hambatan dalam mewujudkan kondisi ideal perkawinan dan rumah 

tangga yang harmonis, tenang, tenteram dan damai. 

Dampak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama..  

Anak yang dilahirkan belum dapat menentukan agama apa yang akan dianutnya. Namun, ajaran 

masing-masing agama pada saat kelahiran anak sudah jelas. Menurut tuntunan ajaran Islam, anak yang baru 

dilahirkan disunatkan untuk diazankan dan diiqamatkan oleh ayahnya, selanjutnya dilakukan aqiqah dan 

pemberian nama yang baik sesuai tuntunan Rasul. Pada agama Kristen dan Protestan peristiwa kelahiran 

anak diikuti oleh upacara pembaptisan bayi yang baru lahir. Bagi pasangan yang berbeda agama tentu akan 

mengalami kesulitan untuk melakukan pilihan tuntunan ajaran agama yang mana yang akan diikuti pada 

saat kelahiran anak mereka. Mungkin saja pasangan ini melakukan kesepakatan, misalnya anak laki-laki 

mengikuti agama ayahnya dan anak perempuan mengikuti agama ibunya, dan dilakukan ritual agama pada 

anak menurut kesepakatan tersebut. Tetapi apakah pilihan agama untuk anak mereka  dapat menghindari 

permasalahan pada anak tersebut di kemudian hari, misalnya yang terkait dengan masalah wali pernikahan, 

waris dan sebagainya. 

Pendidikan pada anak.  

Dualisme pedoman hidup yang bersumber dari keyakinan agama pasangan yang berbeda agama 

akan menimbulkan “kebingungan” patokan yang akan dijadikan dasar dalam pendidikan anak. Apalagi bila 

pada anak-anak pasangan berbeda agama tersebut juga dilakukan penetapan agama yang berbeda pada 

anaknya, misalnya pada anak yang mengikuti agama ayah atau ibunya yang beragama Islam, dia tentu perlu 

mendapatkan pendidikan agama Islam, bagaimana pendidikan agar anak dapat menjalankan ibadah 

menurut agama Islam, menjalankan shalat, berpuasa, dan ibadah lainnya, sementara saudaranya yang 

mengikuti agama ayah atau ibunya yang beragama Kristen, ia harus juga dididik agar dapat menjalankan 
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ibadah dan aturan agama menurut agama Kristen. “Kebingungan” patokan dasar seperti itu akan terjadi 

dalam pendidikan anak didalam  keluarga yang berbeda keyakinan agama.  

 

Bila terjadi perebutan pengaruh antara suami isteri terkait pendidikan agama pada anak, 

hal tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, lebih lebih setelah anak mengetahui bahwa di 

antara kedua orang tuanya terdapat perbedaan keyakinan yang prinsipil. Hal tersebut 

membuat hubungan anggota keluarga kacau dan tidak utuh. Keadaan demikian secara 

psikologis akan berpengaruh negatif pula pada perkembangan sosial si anak. Bagi suami isteri yang 

memberikan pilihan agama pada si anak, besar kemungkinan anak akan menjadi korban, 

mereka sulit memilih pada agama siapa ia berpijak. Membiarkan anak memilih akan bermasalah 

jika tidak bijaksana, karena keyakinan agama ditentukan oleh pendidikan sejak kecil. Disamping itu, 

dalam kenyataannya pengaruh ibu terhadap anak sejak kecil jauh lebih besar ketimbang ayah, karena 

itu anak akan lebih cenderung mengikuti keyakinan agama ibunya, apalagi bila ayah kurang 

memberikan perhatian terhadap pendidikan agama anaknya.  

Masalah waris dan harta bersama dalam perkawinan.            

     Harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia dapat dilihat dari dua jenis harta : 

Pertama, jenis harta bersama, yakni harta yang didapat selama perkawinan, demikian menurut 

Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.   Kedua, adalah harta peninggalan 

atau warisan.  Mengenai harta bersama suami/isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah 

pihak sesuai ketentuan  Pasal 36 undang-undang tersebut.  Sedangkan pada pasal 37 disebutkan "Bila 

perkawinan putus karena perceraian, maka  harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

masing”.  Dalam hal ini bila suami isteri menganut agama yang sama tentu tidak ada masalah 

terkait aturan hokum yang akan digunaka. Tetapi bila sebaliknya yakni suami dan isteri 

tunduk pada hukum yang berbeda tentu akan dapat  menimbulkan konflik diantara mereka.   

Sesuai Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami atau isteri 

tidak dapat bertindak untuk menggunakan harta bersama itu tanpa persetujuan pihak lain. Hal itu 

dapat terjadi ketika sa lah  satu  d iantara  suami  ister i  bermaksud mengeluarkan 

sebagaian harta untuk kepentingan agamanya. Apabila terjadi penolakan oleh salah satu pihak 

karena sentimen agama,  maka ketika itu akan terjadi  sengketa  hukum mengenai 
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pemanfaatan harta bersama. Misalnya,  bagi pasangan berbeda agama yang salah satu pihak 

beragama Islam.  Masalah bisa timbul terkait kewajiban agama yang hendak dijalankannya, misalnya 

ketika hendak membayarkan zakat, bagaimana perhitungan nisabnya, apakah pasangannya 

yang berbeda agama akan serta merta menyetujuinya,  karena bagi yang beragama non Islam 

tidak ada kewajiban membayarkan  zakat. Pasangannya yang beragama lain bisa jadi sulit untuk 

menyetujui, apalagi  bila dikaitkan dengan mustahiq (mereka yang berhak menerima zakat) 

adalah orang-orang yang beragama Islam. Pemaksaan kehendak dari salah satu pihak terhadap 

pasangan yang berbeda keyakinan agama dalam hal pelaksanaan  kewajiban agama terkait 

harta bersama bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.    

Apabila perkawinan putus atau berakhir dengan perceraian  maka harta bersama diatur 

menurut hukumnya masing-masing, sesuai aturan  Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 37 menyebutkan : "Yang dimaksud hukum masing-masing 

ialah hukum agama, hukum adat dan hukum Iainnya". Bagi yang beragama Islam, pembagian harta 

merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dibagi dua, masing-masing mendapatkan separuh 

dari harta bersama. Islam sendiri dapat menerima konsep harta bersama atas dasar 

kemaslahatan/maslahah mursalah, yaitu prinsip  kebaikan yang masih terlepas/belum diatur 

secara langsung oleh nash.  Pada pasangan yang berbeda agama masih perlu disepakati hokum yang mana 

yang akan mereka gunakan untuk pembagian harta bersama dalam kasus terjadinya perceraian antara 

keduanya.  

Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan.  

Waris dan perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat, karena hampir 

semua perkawinan berurusan dengan harta. P e m b a g i a n  h a r t a  b e r s a m a  k a r e n a  

s a l a h  s a t u  d a r i  p a s a n g a n  suami  atau isteri  meninggal  dunia  b isa bervar iasi  

tergantung hukum yang dianutnya,  sedangkan hukum kewarisan yang berlaku 

sekarang masih beraneka ragam, ada yang tunduk pada hukum waris Burgerijk 

Wetboek,  seperti mereka yang beragama Kristen atau suku  Tionghoa, dan ada yang 

mengacu pada aturan agamanya, khususnya fara' id bagi  yang beragama Islam.  



94 

 

 

Bagi pasangan yang sama-sama beragama Islam, pengaturan pembagian waris mengacu kepada 

Kompilasi Hukum Islam.  

Berbeda dengan BW,  menurut hukum Islam, isteri yang beragama Islam tidak 

berhak mendapat harta warisan suami yang tidak beragama Islam, demikian pula suami yang 

beragama Kristen tidak berhak mendapat harta peninggalan isterinva yang beragama 

Islam.  Karena perbedaan agama itulah kedua belah pihak tidak saling mewarisi harta 

peninggalan dari pasangannya. Perbedaan hukum waris  juga berlaku  terhadap 

anak-anak yang lahir dari pasangan yang berbeda agama. Oleh karena itu pasangan 

suami isteri yang berbeda agama dimana salah satunya beragama Islam, 

kemungkinan mengalami perbenturan dalam pembagian waris, karena mereka 

tunduk pada hukum yang berbeda dan karena  itu tidak bisa saling mewarisi. 

 

Gangguan terhadap hubungan antar umat beragama.  

Perkawinan antara pasangan sejoli beda agama yang saling jatuh cinta merupakan hal 

yang sangat didambakan mereka dan mereka berharap bisa dapat dilangsungkan serta diakui 

oleh keluarga mereka, masyarakat dan juga Negara. Namun, pelaksanaan perkawinan beda 

agama antar dua sejoli tidak jarang menimbulkan gangguan dalam hubungan dengan 

komunitas agama yang lebih luas, terutama karena sebagian besar masyarakt Indonesia 

masih bersifat komunal.  Masalah yang timbul dari perkawinan beda agama tersebut terkait 

dengan sensitifitas, sentiment  dan harga diri yang  berhubungan dengan jatidiri kelompok.  

Disamping itu, juga sering terjadi sengketa komunal yang melibatkan kelompok agama 

berbeda berkaitan dengan masalah pemakaman mereka yang pindah agama akibat 

perkawinan saat yang bersangkutan meninggal dunia. Sering terjadi perebutan jenazah antara 

kedua kelompok agama dari yang bersangkutan.      
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B.  Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya 

Menurut Pandangan Protestan  
 

 

Suherman Toha, SH, MH  
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PERKAWINAN  BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN PROTESTAN 

 
 

1. Norma 

Dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat 

kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu 

persekutuan bdaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk 

suatu lembaga. 

Seperti juga agama-agama lain, pada prinspnya Agama Protestan menghendaki agar 

penganutnya kawin dengan orang seagama. Karena tujuan perkawinan dalam Agama Protestan 

adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan kebahagian tersebut akan sulit dicapai bila 

suami isteri tidak seiman. 

Walaupun demikian, agama protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama 

antara penganut Protestan dengan penganut agama lain. 

 Perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah, dalam hal ini 

adalah kantor catatan sipil.  Dalam pandangan Kristen Protestan,  berdasarkan keyakinan 

bahwa pemerintah adalah “hamba Allah” untuk kebaikan manusia, maka secara tiologis 

pemerintah punya kompetensi untuk mengesahkan suatu perkawinan. Disisi lain Alkitab juga 

menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sacramental 

(bersifat kudus); yakni ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaan-Nya atas 

alam semesta. Oleh sebab itu gereja berkewajiban mengukuhkan dan memberkati suatu 

perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan komfirmasi. Dengan kata lain Gereja 
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bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati perkawinan itu 

sebagai sesuatu yang telah ada dan telah disahkan oleh pemerintah. 

2. Fakta Sosial 

Dalam prakteknya, justru pemberkatan dilaksanakan sebelum dicatat oleh petugas dari  

DKCS (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Jadi setelah pihak gereja mengeluarkan surat 

Nikah Gereja, maka mempelai yang bersangkutan membawanya Ke DKCS beserta berkas-berkas 

lainnya untuk dicatat. Barulah kemudian DCKS mengeluarkan dua lembar kutipan Akta 

Perkawinan dengan nomor register yangberurutan untuk mempelai laki-laki dan perempuan. 

Praktek dilapangan seperti itu adalah sesuai dengan instruksi Kepala Kantor Catatan Cipil DKI 

Jakarta Nomor 3614/075.52 tgl. 30 Desember 1988, dimana disebutkan dengan jelas bahwa 

pencatatan perkawinan di KCS (atau DKCS sekarang) hanya dilakukan sesudah perkawinan itu 

sah menurut agama (setelah melangsungkan perkawinan Kristen di Gereja.  

Dengan demikian jelas bahwa bagi warga Negara yang beragama Protestan, dengan 

bertolak pada visi di hadapan pejabat Kantor Catatan Cipil, kemudian diteguhkan dan diberkati 

oleh Gereja. 

Ada pariasi perkaminan antara penganut agama  Protestan dan penganut agama Islam, yaitu 

tidak dicatatkan di KCS tapi di KUA, dengan cara mengeikuti aturan kedua agama, yaitu baik 

aturan Isla juga aturan  Agama Protestan. Ini terjadi pada perkawinan antara Binyo seorang laki-

laki beragama Protestan dengan Diba seorang perempuan beragama Islam. 

Kejadiannya: 

Binyo dan Diba bersepakat dengan “negosiasi” yang dikehendaki keluarga mereka masing-

masing. Mereka menyadari bahwa amatlah sulit ketika harus berhadapan dengan kondisi 
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disekitar mereka. Ego mereka diturunkan sekedar membuat “nyaman” semua pihak. Sebelum 

dilangsungkan pernikahan Binyo menyempatkan diri untuk belajar tata cara prosesi nikah 

secara Islam. Termasuk ketika nanti menikah  ia diakui sebagai mualaf atau orang yang baru 

masuk Islam. Untuk memuluskan pernikahannya secara Islam melalui jalur KUA (Kantor Urusan 

Agama) Binyo pun mengganti KTP karena status agmanya dirubah dari Protestan menjadi Islam. 

Pada saat prosesi pernikahan terjadi sedikit kendala. Karena pada saat itu penghulu 

menanyakan sertifikat masuk Islamnya Binyo. Tapi pertanyaan itu justru di jawab oleh ayah 

Diba seddiri “Apakah waktu kita lahir dapat sertifikat Islam atau tidak ?”, tegas ayah Diba. Sang 

penghulu pun merasa malu mendapat jawaban tersebut. Selanjutnya prosesi ijab qabul pun 

berjalan dengan lancer. 

Pihak Diba pun menurunkan egonya. Sebagaimana disepakati semula setelah 

melangsungkan pernikahan secara Islam lalu dilakukan pemberkatan di Gereja. Dilanjutkan 

dengan resepsi nikah dirumah orang tua Benyo. Sebelum pembekatan di Geraja, mereka 

diharuskan mengikuti pembekalan bagi pasangan yang mau menikah di Gereja. Pemberkatan 

pasangan Binyo dan Diba dilangsungkan di Gereja GPIB Sumber Kasih, Lebak Bulus, Jakarta 

Selatan. Dari Gereja pasangan ini mendapat sertifikat tanda pemberkatan pernikahan. Namun 

sertifikat dari Gereja ini tidak digunakan untuk mengurus pencatatan di KCS. Karena mereka 

menganggap secara legal formal lemah. Artinya di gereja diakui, tetapi tidak dalam catatan sipil. 

Itulah sebabnya mereka ambil jalur KUA yang lebih mudah dalam hal ‘menyiasatinya’. 

3. Pandangan Agama Terhadap Fakta Sosial 

Terhadap perkawinan nikah beda agama langkah-langkah yang diambil Agama Protestan 

berupa:  
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Pertama, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap 

menganut agama masing-masing. 

Kedua, kepada mereka diadakan penggembalaan khusus. 

Ketiga, pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. 

Keempat, ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan 

bahwa ia bersedia membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan (meskipun 

bukan berarti pindah agama). Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan 

yang tidak  seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman.  

Kelima, ada pula gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga malah mengeluarkan 

anggota jemaahnya yang menikah beda agama itu dari gereja. 

Namun demikian yang umum adalah bahwa Gereja Protestan memberi kebebasan 

kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Cipil ataukah 

diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/ istrinya. Hal ini disebabkan gereja 

Protestan umumnya mengakui sahnya perkawinan dilakukan menurut adapt ataupun agama 

mereka yang bukan Protestan. 
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C.  Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya 

Menurut Pandangan Katolik  

 

 

Al. Andang Binawan  
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PERNIKAHAN CAMPUR BEDA AGAMA (DALAM PANDANGAN KATOLIK) 

oleh Al. Andang L. Binawan 

 

Pernikahan, atau perkawinan, adalah persatuan keseluruhan hidup sepasang laki-laki 

dan perempuan. Dengan titik-tolak ini, dapatlah dikatakan bahwa pernikahan pada dasarnya 

adalah sebuah kata kerja, bukan kata benda. Pernikahan adalah sebuah proses, bahkan proses 

yang sangat panjang, dengan segala jatuh-bangunnya, karena masing-masing pribadi 

mempunyai keunikan. Dalam banyak pernikahan, keunikan-keunikan itu tidak bisa sepenuhnya 

bisa dipadukan atau dikompromikan. Supaya bisa menolong pasangan untuk bisa mengelola 

perbedaan itu pulalah Gereja Katolik merumuskan hukumnya tentang perkawinan (sebagai 

salah satu bagian kecil dari Kitab Hukum Kanonik 1983), yang secara tidak langsung didasarkan 

pada Alkitab yang sudah ’ditafsirkan’ secara lebih modern dalam Konsili Vatikan II pada tahun 

1962-1965.5 Karena itu, dalam tulisan singkat ini acuan alkitabiah-nya sudah diandaikan.  

Salah satu perbedaan yang sering terjadi dan menyulitkan pasangan dalam membina 

kebersamaan seluruh hidup adalah perbedaan keyakinan, yang sering tidak terhindarkan 

karena pluralitas sosiologis masyarakat. Dalam paparan singkat ini  akan diuraikan pandangan 

dasar (yuridis) tentang pernikahan dalam pandangan Katolik, dan dengan dasar itu pernikahan 

campur beda agama akan disikapi, khususnya dalam konteks Indonesia dan kaitannya dengan 

undang-undang nomor 1/1974 tentang perkawinan. 

                                                 
5
 Pandangan tentang perkawinan, terutama dalam dunia modern, bisa dibaca dalam dokumen Konsili Vatikan 

II Gaudium et Spes artikel 47-52. Bisa dibaca dalam Dokumen Konsili Vatikan II (a.b. R. Hardawiryana, S.J.), Jakarta: 
Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993, hal. 568-579  atau buka 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207 _gaudium-et-
spes_en.html . Pandangan dasar ini diuraikan lebih rinci dalam Katekismus Gereja Katolik (a.b. P. Herman Embuiru, 
SVD), Ende: Propinsi Gerejani Ende, 1995, hal. 431-445. Versi asli bahasa Inggris bisa dibuka di 
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P50.HTM dan seterusnya. 
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Pandangan Dasar tentang Pernikahan 

Kanon (pasal) dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) 1983 tentang pernikahan atau 

perkawinan, dimulai dengan kanon 1055 § 1 yang berbunyi: 

Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan 
membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri 
kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan 
pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat 
sakramen. 

 

KHK 1983, berbeda dengan KHK 1917, memakai kata ’perjanjian,’ bukan kontrak. 

Dengan kata itu mau digarisbawahi aspek dinamis dari sebuah pernikahan.  Secara implisit 

dikatakan bahwa pernikahan adalah kata kerja, karena pernikahan adalah sebuah proyek 

berdua antara laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk saling mencintai dan saling 

memberikan diri. Pernikahan bukan sekedar hidup bersama berdua. Karena itu lalu bisa 

diibaratkan sebagai naik sepeda tandem berdua. Dalam kerangka inilah ada bebeapa catatan 

penting. 

Dalam klausul ’seorang laki-laki dan seorang perempuan’ bisa termaktub tiga catatan 

penting. Pertama, yang bisa menikah hanyalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. 

Secara tidak langsung pun dikatakan bahwa dalam keyakinan Katolik hanya ada dua jenis 

kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini akan sangat berkaitan dengan keterbukaan pada 

kelahiran anak sebagai salah satu tujuan perkawinan. Karena itu, tidak dimungkinkan 

pernikahan orang yang berjenis kelamin sama. 



103 

 

 

Kedua, yang menikah adalah dua orang dewasa,6 masing-masing sebagai pribadi yang 

utuh dan sehat secara jasmani dan rohani.7 Yang satu berjanji menerima pribadi yang lain, juga 

secara utuh.8 Dengan kata lain, janji perkawinan itu diucapkan yang satu terhadap yang lain, 

dari pribadi yang satu ke pribadi yang lin, person to person, yang diandaikan diucapkan dengan 

bebas.9 Terkait erat dengan hal ini, catatan penting yang ketiga adalah bahwa ada kedua pribadi 

itu dipandang setara. Laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan, dan karena itu tidak 

mempunyai hak dan kewajiban yang lebih banyak. Bahkan, sangat jelas bahwa dalam KHK 1983 

tidak dikatakan bahwa laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Dalam kanon 1135 

dikatakan bahwa ” Kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak sama mengenai hal-hal yang 

menyangkut persekutuan hidup perkawinan.” 

 

                                                 
6
 Untuk menjamin bahwa orang itu sungguh dewasa, ada ketentuan umur untuk menikah. Karena itu kanon  

1072 menyebutkan bahwa” Para gembala jiwa-jiwa hendaknya berusaha menjauhkan kaum muda dari perayaan 
perkawinan sebelum usia yang lazim untuk melangsungkan perkawinan menurut kebiasaan daerah yang diterima.” 
Tentang batasan usia, Gereja mengatur dalam kan. 1083 § 1 bahwa, ”Laki-laki sebelum berumur genap enambelas 
tahun, dan perempuan sebelum berumur genap empatbelas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang 
sah.” Selain itu, kedewasaan yang menjadi syarat bukan hanya kedewasaan fisik, melainkan juga kedewasaan 
intelektual dan psikis. Kanon 1093 mengatakan “Tidak mampu melangsungkan perkawinan: 

1
0
 yang kekurangan penggunaan akal-budi yang memadai; 

2
0
 yang menderita cacat berat dalam kemampuan menegaskan penilaian mengenai hak-hak serta kewajiban-

kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal-balik; 
3

0
 yang karena alasan-alasan psikis tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. 

7
 Kesehatan jasmani yang dimaksud adalah kesehatan jasmani yang terkait langsung dengan esensi 

pernikahan, yaitu kemampuan hubungan seksual. Karena itu, impotensi akan menjadi halangan perkawinan seperti 
disebut dalam kan. 1084 - § 1. ”Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului (antecedens) 
perkawinan dan bersifat tetap (perpetua), entah dari pihak laki-laki entah dari pihak perempuan, entah bersifat 
mutlak entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri.” 

 
8
 Keutuhan janji itu bukan hanya terkait dengan kelebihan dan kekurangan pasangannya, melainkan juga 

keutuhan janji dalam konteks isi yang dijanjikan, khususnya kedua tujuan perkawinan yang tercantum dalam kanon 
1055 § 1 di atas. 

9
 Kebebasan menjadi syarat penting dalam janji perkawinan Katolik, sehingga keterpaksaan bisa 

menggagalkan janji itu, seperti disebut dalam kan. 1103 “Tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena 
paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk 
melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan.” 
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Kemudian, catatan keempat, klausul ’membentuk antara mereka persekutuan 

(consortium) seluruh hidup’ menggarisbawahi dimensi kesalingan antara laki-laki dan 

perempuan yang menjanjikan cinta itu. Kesalingan itu sangat terkait dengan pernikahan sebagai 

’proyek berdua’ yang terlah disebut di atas, dan masing-masing menyerahkan seluruh 

hidupnya. Keutuhan hidup yang dimaksud adalah keutuhan dalam dimensi ruang maupun 

dalam dimensi waktu. Dalam dimensi ruang, masing-masing memberikan seluruh dimensi 

hidupnya, baik itu tubuhnya, jiwanya, maupun rohnya. Dengan kata lain, pernikahan tidak 

hanya menjadi sebuah hubungan fisik (seksual), melainkan juga ada keselarasan psikis dan juga 

spiritual. Lalu, dalam dimensi waktu, keutuhannya diwujudkan dalam pemberian diri seumur 

hidup. Itulah sebabnya, dalam pandangan Gereja Katolik, pernikahan itu bersifat monogam 

eksklusif10 dan tak terceraikan seumur hidup, yang ditekankan dalam kanon 1056 , ”Ciri-ciri 

hakiki (proprietates) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak-dapat-

diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar 

sakramen.” 

Catatan selanjutnya terkait dengan klausul selanjutnya, yaitu ”yang menurut ciri 

kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan 

pendidikan anak.” Klausul ini didahului dengan frase ’yang menurut ciri kodratinya’, yang 

berarti –sebagai catatan kelima- bahwa tujuan perkawinan itu sudah ada sejak semula, sejak 

manusia diciptakan Tuhan. Tujuan pernikahan itu (yaitu kesejahteraan pasangan dan kelahiran 

serta pendidikan anak) tidak ditetapkan oleh Gereja. 

                                                 
10

 Monogami ekslusif dibedakan dari monogami suksesif. Monogami eksklusif adalah monogami seumur 
hidup, sedang monogami suksesif hanya berarti satu pasangan untuk kurun waktu tertentu, yang mungkin saja 
akan berganti. 
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Keenam, kedua tujuan tadi adalah tujuan ganda. Artinya, keduanya terkait erat, tidak 

bisa dipisahkan, dan juga tidak ada hirarkhinya, atau tidak ada yang lebih utama dari yang lain. 

Dengan menempatkan tujuan ’kesejahteraan pasangan’ lebih dahulu daripada tujuan ’kelahiran 

dan pendidikan anak’ Gereja tidak mengatakan bahwa yang pertama lebih tinggi daripada yang 

kedua, meski –perlu dicatat- mengubah pandangan lama yang menempatkan kelahiran anak 

sebagai tujuan pertama pernikahan. 

Ketujuh, kesejahteraan pasangan yang dimaksud, selaras dengan pandangan keutuhan 

hidup yang disebut di atas, berarti kesejahteraan dalam seluruh dimensi, baik itu kesejahteraan 

material dan fisi, kesejahteraan psikis maupun kesejahteraan rohani/spiritual. Demikian halnya 

dengan makna pendidikan anak yang juga menjadi tujuan perkawinan. Pendidikan disini bukan 

hanya pendidikan dalam arti formal, melainkan juga pendidikan rohani. Dengan kata lain pun, 

alam bahasa Katolik, pernikahan sebagai sakramen adalah sebuah sarana keselamatan jiwa 

pula.11 

Dari pandangan-pandangan itu, tampak jelas bahwa pernikahan idealnya adalah 

sungguh saling pemberian diri supaya pasangannya sungguh berkembang sebagai pribadi. 

Pandangan Gereja Katolik yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sakramen, seperti 

ditegaskan dalam frase berikutnya (’oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen’) 

didasari pandangan ini. Yang semakin ditegaskan dalam kanon 1055 § 2 yang mengatakan, 

”Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang 

tidak dengan sendirinya sakramen.” Hal ini berarti bahwa perkawinan antara seorang yang 

dibaptis secara Katolik atau diterima di dalamnya dengan seorang dari Gereja Kristen juga 

                                                 
11

 Ditegaskan dalam kanon 1136, “Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat 
tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius.” 
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menjadi sakramen. Bahwa yang disebut sakramen hanya antara dua orang dibaptis tentu 

terkait dengan pendasaran teologis bahwa Kristus adalah sakramen keselamatan dunia dan 

murid-murid Kristus dipanggil untuk mewartakan kasih Allah yang ’menjelma’ dalam diri 

Kristus. Karena itu pula, rumusannya adalah ’kedua pasangan saling menerimakan sakramen 

perkawinan.’ Yang memberi sakramen adalah pasangan itu sendiri, bukan pastor yang 

memberkatinya. Dalam tata peneguhan pernikahan Katolik, pastor hanyalah ’saksi resmi’ 

(sebagai pejabat) Gereja yang menanyakan kesepakatan, disamping ada dua saksi lain.12 

Meski begitu, pemahaman makna sakramental (tidak dalam pengertian sempit yuridis-

teologis) bisa dipahami dalam arti yang lebih luas. Mengacu bahwa makna dasar sakramen 

adalah tanda dan sarana cinta Tuhan, pernikahan berarti bahwa suami menjadi tanda cinta 

Tuhan bagi isteri dan isteri menjadi tanda cinta Tuhan bagi suami. Karena cinta itu 

menghidupkan, harapannya adalah bahwa kehadiran suami menghidupkan isteri dan begitu 

sebaliknya. Makna (quasi) sakramental ini tentunya bisa diberlakukan juga pada pasangan beda 

agama. 

Dengan kata lain, dalam pandangan Katolik pernikahan mengandung makna teologis 

yang sangat dalam. Pernikahan bukanlah sekedar kontrak sementara, yang jika disepakati oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan kontrak bisa diputus. Pernikahan juga bukan main-main atau 

usaha coba-coba. Karena itulah Gereja Katolik menuntut persiapan yang matang dan juga 

                                                 
12

 Lihat kanon  1108 § 1. Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau 
pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, 
serta di hadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-
kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 
1112, §1, 1116 dan 1127, § 1-2. 

§ 2. Peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta 
menerimanya atas nama Gereja. 



107 

 

 

persyaratan yang cukup banyak sebagai salah satu bentuk menguji kesungguhan itu, meski 

kadang dipandang terlalu berbelit dan merepotkan. Ada makna yang mendalam dalam 

persyarakatan yang tidak sedikit itu. Pun, persyaratan ini masih harus dilengkapi dengan sebuah 

penyelidikan kanonik, yaitu pertemuan seorang pastor sebagai pejabat Gereja dengan masing-

masing calon untuk ditanyai berbagai hal yang menyangkut persyaratan-persyaratan itu, 

khususnya tentang  

 

Pernikahan Campur 

Dari pandangan di atas, cukup jelas bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan 

yang bersifat sakramen, yang –seperti tadi dikatakan- berarti di antara dua orang yang dibaptis, 

terlebih yang dibaptis atau diterima dalam Gereja Katolik. Yang ideal ini tidak serta-merta satu-

satunya kemungkinan. Meski tidak ideal, Gereja memberi kemungkinan adanya pernikahan 

campur, dengan segala persyaratannya. Meski dispensasi untuk pernikahan campur beda 

agama ini sudah cukup lama dipraktekkan, kemungkinan itu makin bisa dipertanggungjawabkan 

secara teologis terutama sejak Konsili Vatikan II dan juga mengingat situasi sosiologis 

masyarakat. Dalam pandangan teologis, Gereja Katolik tidak lagi mau memonopoli kebenaran 

iman dan keselamatan seperti terungkap dalam jargon lama yang berbunyi ”Extra ecclesiam 

nulla salus” yang berarti di luar Gereja (Katolik) tidak ada keselamatan. Sejak Konsili Vatikan II 

ada pandangan yang berubah dari Gereja Katolik terhadap gereja-gereja Kristen lain. Mereka 

dipandang sebagai saudara.13 Sementara itu, Gereja Katolik juga mengakui bahwa ada juga 

                                                 
13

 Lihat dokumen Konsili Vatikan II tentang ekumenisme yang berjudul “Unitatis Redintegratio.” Bisa dibaca 
dalam Dokumen Konsili Vatikan II (a.b. R. Hardawiryana, S.J.), Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 
1993, hal. 183-208 atau buka http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_en.html. 
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keselamatan dalam agama lain.14 Kemudian, secara sosiologis, Gereja Katolik juga makin 

realistis bahwa dalam masyarakat ada pluralitas agama. Artinya, kemungkinan seorang Katolik 

jatuh cinta dan mau menikah dengan orang yang tidak Katolik tidak bisa dihindari seratus 

persen. Hal ini makin sulit dicegah ketika sarana komunikasi modern makin mempermudah 

perjumpaan manusia yang berbeda jenis kelamin. 

Dalam khasanah Gereja Katolik, yang dimaksud pernikahan campur adalah pernikahan 

beda gereja dan beda agama. Pernikahan campur beda gereja, dengan mendasarkan pada 

kanon 1124,15 adalah pernikahan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis 

dalam Gereja katolik atau diterima didalamnya setelah baptis, dengan seorang anggota Gereja 

atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Yang 

dimaksud dengan ’Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh 

dengan Gereja Katolik’ adalah gereja-gereja Kristen atau juga gereja ortodoks yang tidak 

mengakui kepemimpinan Paus di Roma. Untuk konteks Indonesia, itu adalah gereja-gereja 

Kristen, baik yang tergabung dalam PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) maupun yang 

tidak tergabung, serta beberapa komunitas Katolik Ortodoks. Dalam hal ini, Gereja Katolik 

mengakui sah-nya baptis mereka, asal bersifat trinitarian (dibaptis dalam nama Bapa, Putera 

dan Roh Kudus) dan dibaptis dengan air. Untuk pernikahan dengan mereka, diperlukan ijin dari 

otoritas Gereja yang berwenang. Dalam hal ini adalah Uskup atau yang ditunjuk olehnya. 

                                                 
14

 Lihat dokumen Konsili Vatikan II tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen  yang 
berjudul “Nostra Aetate.” Bisa dibaca dalam Dokumen Konsili Vatikan II (a.b. R. Hardawiryana, S.J.), Jakarta: 
Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993, hal. 309-316 atau buka http://www.vatican.va/ 
archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html. 

 
15

 Kanon 1124, “Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja katolik 
atau diterima didalamnya setelah baptis, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan 
gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang 
berwenang, dilarang.” 
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Pernikahan campur yang kedua adalah pernikahan campur beda agama. Merujuk ke 

kanon 1086 § 1, yang dimaksud adalah pernikahan antara dua orang, yang diantaranya satu 

telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan yang lain tidak dibaptis. Yang 

dimaksud orang yang tidak dibaptis berarti orang yang beragama selain Kristen/Katolik, 

termasuk mereka yang mengikuti aliran kepercayaan dan juga yang menyatakan diri tidak 

beragama. Pada dasarnya, pernikahan ini dilarang, meski, sesuai kanon 1086 § 2,16 

dimungkinkan adanya dispensasi, setelah memenuhi beberapa persyaratan. 

Sebenarnya, bobot ’larangan’ antara pernikahan campur beda gereja dan campur beda 

agama berbeda. Hal itu tampak dari perbedaan istilah yang dipakai. Untuk pernikahan campur 

beda gereja ’hanya’ dibutuhkan ijin dari otoritas gerejawi, sedang untuk pernikahan beda 

agama dibutuhkan dispensasi. Dalam pengertian yuridis, dispensasi berarti pembebasan dari 

hukum, dan secara implisit mengandaikan bahwa larangannya lebih berat. Meski begitu, seperti 

disebut dalam kanon 1086 § 2 tadi, secara umum persyaratannya tidak jauh berbeda. Dua 

kanon secara eksplisit menyebutkan syarat-syarat didapatkannya baik ijin maupun dispensasi 

itu. 

Kanon 1125 - Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat 
alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 

10 pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta 
memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan 
sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik; 

20 mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain 
hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia 

                                                 
16

 Kan. 1086 - § 1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik 
atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. 

§ 2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam 
kan. 1125 dan 1126. 
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sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik; 
30 kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki 

perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. 

Kanon 1126 - Adalah tugas Konferensi para Uskup untuk menentukan baik cara 
pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara 
hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak tidak katolik diberitahu. 

  

Sehubungan dengan syarat yang diminta, yang perlu digaris-bawahi adalah jaminan 

bahwa pihak Katolik tidak akan meninggalkan Gereja atau berpindah agama. Hal ini tentu saja 

wajar karena Gereja ingin menjamin agar umatnya menjaga, dan bahkan memupuk imannya 

sebaik-baiknya. Perlu diingat bahwa pernikahan sebagai persatuan dua pribadi yang unik 

memerlukan kemampuan untuk saling berkompromi, sementara banyak ajaran agama tidak 

bisa dikompromikan karena truth claim masing-masing.  

Kemudian, syarat kedua adalah tentang pendidikan anak. Seperti telah disebutkan di 

muka, salah satu tujuan perkawinan adalah kelahiran dan pendidikan anak. Terkait dengan hal 

ini, adalah sangat wajar bahwa Gereja meminta pihak Katolik untuk berjanji sekuat tenaga 

mendidikan anaknya secara Katolik dan berusaha membaptisnya. Hal ini wajar karena jika pihak 

Katolik memang meyakini imannya, tentunya pantas juga diwariskan kepada anaknya.  

Syarat kedua ini dijanjikan oleh pihak yang Katolik dengan menandatangani formulir 

yang telah disiapkan dan akan dilampirkan dalam permohonan ijin/dispensasi. Dalam hal ini, 

pihak yang tidak Katolik memang diminta ikut menandatangani, tetapi dalam status 

mengetahui. Artinya, dia mengetahui janji pihak Katolik kepada Gereja. Pihak yang tidak Katolik 

tidak perlu ikut berjanji. 

Selain itu, ada beberapa syarat yang terkait dengan kondisi khusus dari pihak yang 

Katolik, baik kondisi yang lebih bersifat personal maupun yang bersifat sosial. Dalam lembar 
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permohonan dispensasi17 yang diajukan pihak Katolik bersama pastor paroki kepada otoritas 

gerejawi yang berwenang, ditulis beberapa contoh. Beberapa alasan yang bisa menyertai 

pengajuan itu antara lain: sulit menemukan jodoh lain, bahaya menikah di luar Gereja, 

mengesahkan nikah yang telah diteguhkan di luar Gereja, pergaulan terlalu erat atau telah 

tinggal serumah, pihak wanita telah mengandung, wanita sudah superadulta (atau bahasa 

umumnya ’perawan tua’), menghindari percekcokan dalam keluarga, calon mempelai miskin, 

menghindari sandungan, dan telah berjasa besar bagi masyarakat/Gereja. 

Jika persyaratan ini sudah dipenuhi dan kemudian ijin atau dispensasi diberikan, 

pasangan yang berbeda gereja/agama itu bisa menikah di depan pastor Katolik dan dua saksi. 

Itu syarat yang paling pokok, dan itulah yang disebut dengan tata peneguhan kanonik seperti 

yang telah disebut dalam kanon 1108 di atas. Hal yang lain, lebih bersifat sekunder, meski untuk 

tempat, Gereja Katolik mengaturnya dengan mengatakan dalam kanon 1115 bahwa 

Perkawinan hendaknya dirayakan di paroki tempat salah satu pihak dari mempelai memiliki 
domisili atau kuasi-domisili atau kediaman sebulan, atau, jika mengenai pengembara, di 
paroki tempat mereka sedang berada; dengan izin Ordinaris atau pastor parokinya sendiri 
perkawinan itu dapat dirayakan di lain tempat. 

 

Hal yang sama juga berlaku untuk pernikahan campur, seperti dikatakan dalam kanon 

1118 bahwa 

§ 1. Perkawinan antara orang-orang katolik atau antara pihak katolik dan pihak yang 
dibaptis bukan katolik hendaknya dirayakan di gereja paroki; dapat dilangsungkan di 
gereja atau ruang doa lain dengan izin Ordinaris wilayah atau pastor paroki. 

§ 2.   Ordinaris wilayah dapat mengizinkan perkawinan dirayakan di tempat lain yang layak. 

§ 3.  Perkawinan antara pihak katolik dan pihak yang tidak dibaptis dapat dirayakan di  

                                                 
17

 Lihat catatan kaki dalam Formulir 1 (Mohon Dispensasi dari Halangan Nikah), yang harus diisi oleh pastor 
paroki dalam mengajukan permohonan dispensasi dari halangan pernikahan bagi salah satu umatnya yang mau 
menikah. 
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 gereja atau di tempat lain yang layak. 
 

Kanon ini memberi kemungkinan untuk meminta ijin diberkatinya suatu pernikahan di 

tempat lain yang bukan Gereja Katolik, misalnya di suatu gereja Kristen lain, dengan diberkati 

bersama pendeta dan kesepakatan nikah ditanyakan oleh seorang pastor Katolik. Tentang 

kemungkinan ini, ijin bisa dimintakan pada pastor paroki saja. 

Dalam situasi yang lebih berat, otoritas gerejawi (ordinaris wilayah)18 bisa juga 

memberikan dispensasi dari tata peneguhan kanonik, asal prosedur dan pencatatannya tetap 

dilakukan juga di Gereja Katolik. Hal ini dikatakan dalam kanon 1121 § 3 

Mengenai perkawinan yang dilangsungkan dengan dispensasi dari tata peneguhan 
kanonik, Ordinaris wilayah yang memberikan dispensasi hendaknya mengusahakan agar 
dispensasi dan perayaan dicatat dalam buku perkawinan baik kuria maupun paroki pihak 
katolik, yang pastor parokinya melaksanakan penyelidikan mengenai status bebasnya; 
mempelai yang katolik diwajibkan secepat mungkin memberitahukan perkawinan yang 
telah dirayakan kepada Ordinaris itu atau pastor paroki, juga dengan menyebutkan 
tempat perkawinan dirayakan serta tata peneguhan publik yang telah diikuti. 

 

Hal ini dipertegas dalam kanon 1127 § 2 yang menyebutkan bahwa 

Jika terdapat kesulitan-kesulitan besar19 untuk menaati tata peneguhan kanonik, 
Ordinaris wilayah dari pihak katolik berhak untuk memberikan dispensasi dari tata 
peneguhan kanonik itu dalam tiap-tiap kasus, tetapi setelah minta pendapat Ordinaris 

                                                 
18

 Yang dimaksud ordinaris wilayah adalah para “Uskup diosesan dan orang-orang lain, yang, walaupun 
untuk sementara saja, diangkat menjadi pemimpin suatu Gereja partikular atau suatu jemaat yang disamakan 
dengannya menurut norma kan. 368; dan juga mereka yang di dalam Gereja partikular atau jemaat tersebut 
mempunyai kuasa eksekutif berdasarkan jabatan, yaitu Vikaris Jenderal dan Episkopal.” (Lihat kanon 134§ 1 dan § 
2). 

 
19

 Yang biasanya dikategorikan dengan kesulitan-kesulitan besar misalnya: adanya kesulitan besar untuk 
memenuhi tata peneguhan kanonik, misalnya karena pihak non-katolik menolak perayaan perkawinan secara 
Katolik, atau karena desakan dari pihak keluarga non-katolik, yang menjadi pelayan adalah anggota keluarga atau 
sahabat dekat pihak non-Katolik yang kebetulan bukan orang Katolik; pelayan Katolik tidak mungkin datang untuk 
memberikan pelayanan; Gereja terdekat dan mungkin dihubungi hanyalah Gereja non-Katolik; bila pihak Katolik 
‘KTP’ menikah dengan seorang non-Katolik yang sangat taat pada agamanya. Lihat Robertus Rubiyatmoko, Pr, 
Perkawinan Kristiani menurut Kitab Hukum Kanonik, diktat kuliah Fakultas Teologi Wedabhakti Yogyakarta, hal. 
124. 
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wilayah tempat perkawinan dirayakan, dan demi sahnya harus ada suatu bentuk publik 
perayaan; Konferensi para Uskup berhak menetapkan norma-norma, agar dispensasi 
tersebut diberikan dengan alasan yang disepakati bersama. 

 

Kemungkinan dispensasi ini disebutkan disini juga supaya pasangan itu tidak perlu dua 

kali mengucapkan janji, sekali dalam upacara Katolik dan sekali dalam upacara agama lain. 

Sehubungan dengan hal ini Gereja Katolik memang menegaskan dalam kanon 1127 § 3 bahwa 

 
Dilarang, baik sebelum maupun sesudah perayaan kanonik menurut norma § 1, mengadakan 
perayaan keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk menyatakan atau 
memperbarui kesepakatan nikah; demikian pula jangan mengadakan perayaan keagamaan, 
dimana peneguh katolik dan pelayan tidak katolik menanyakan kesepakatan mempelai secara 
bersama-sama, dengan melakukan ritusnya sendiri-sendiri. 

 

Patut dicatat disini bahwa yang dilarang adalah perayaan keagamaan yang menyatakan 

atau memperbaharui kesepakatan. Jika ada perayaan keagamaan lain untuk berdoa bersama 

atau mendoakan, tanpa ada janji ulang, tentunya tidaklah dilarang. Pun, dalam perayaan 

ekumenis (dipimpin bersama pendeta dari Gereja Kristen lain), tidak melanggar larangan ini jika   

 

Efek Yuridis Pernikahan 

Setelah semua dilakukan, terjadilah ikatan pernikahan atau perkawinan seperti disebut 

dalam kanon 1134 bahwa “Dari perkawinan sah timbul ikatan antara pasangan, yang dari 

kodratnya tetap dan eksklusif; selain itu dalam perkawinan kristiani pasangan, dengan 

sakramen khusus ini, diperkuat dan bagaikan dibaktikan (consecrare) untuk tugas-tugas dan 

martabat statusnya.” Ikatan dan juga kewajiban-hak yang sama terjadi untuk pernikahan 

campur beda agama. Dalam hal ini, perlindungan hukum atas pernikahan yang telah dilakukan 

dijamin Gereja, seperti ditegaskan dalam kanon 1060 “Perkawinan mendapat perlindungan 



114 

 

 

hukum (favor iuris); karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya 

perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.” 

Efek yuridis juga diberlakukan untuk anak yang dikandung dan dilahirkan, seperti 

ditegaskan dalam kanon 1137 bahwa “Adalah legitim anak yang dikandung atau dilahirkan dari 

perkawinan yang sah atau putatif.” Kanon ini menegaskan bahwa anak yang dilahirkan adalah 

anak pasangan itu, termasuk ayah anak yang dikandung jika tidak ada bukti sebaliknya, 

terutama jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan.20 

Itu pun berarti bahwa dalam pandangan Gereja Katolik, pernikahan yang dilakukan 

dengan tata peneguhan Katolik sudah sah dan memberi jaminan hukum bagi anak-anak yang 

akan dilahirkan. Karena itu, Gereja Katolik tidak mengharuskan atau mewajibkan pasangan yang 

telah menikah secara Katolik mencatatkan pernikahan ini dalam hukum sipil (atau catatan sipil 

dalam hukum Indonesia menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). 

Hanya saja, mengingat bahwa dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan pencatatan perkawinan 

secara sipil ini sangat penting, Gereja Katolik sangat menganjurkan agar pencatatan sipil 

dilakukan, karena, menurut kanon 1059  “Perkawinan orang-orang katolik, meskipun hanya 

satu pihak yang katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum 

kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya 

semata-mata sipil dari perkawinan itu.” Mengingat itu, untuk konteks Indonesia, para uskup 

                                                 
20

 Kanon 1138 § 1. Ayah ialah orang yang ditunjuk oleh perkawinan yang sah, kecuali bila kebalikannya 
dibuktikan dengan argumen-argumen yang jelas. 

§ 2. Diandaikan legitim anak yang lahir sekurang-kurangnya sesudah 180 hari dari hari perkawinan dirayakan, 
atau dalam 300 hari sejak hidup perkawinan diputuskan. 
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Regio Jawa menetapkan agar “Mereka yang telah melangsungkan perkawinan secara gerejawi 

hendaknya didorong untuk selekas mungkin mengurus pencatatan sipilnya.”21 

 

Problem Pastoral 

Dalam kenyataan sosial di tengah masyarakat, apalagi dalam dunia yang bergerak begitu 

cepat, banyak hal terjadi yang tidak persis sesuai dengan hukum Gereja. Pada bagian ini, 

berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dikomentari beberapa kasus yang kadang muncul, terutama 

terkait dengan pernikahan campur beda gereja dan campur beda agama.22 

Kasus pertama: tidak jarang terjadi pernikahan campur beda gereja atau beda agama 

dilakukan tidak secara Katolik atau dilakukan di luar negeri. Dalam hal ini, Gereja Katolik tidak 

mengakui sahnya pernikahan itu, meski juga sudah sah secara sipil. Jika pasangan ini tidak 

membereskannya secara kanonik,23 pihak yang Katolik tidak diperkenankan menerima atau 

menyambut komuni suci dalam perayaan ekaristi.24 

 

                                                 
21

 Statuta Keuskupan Regio Jawa pasal 116 no. 5a. Lihat Para Waligereja Regio Jawa 1995, Statuta Keuskupan 
Regio Jawa, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996, hal. 57. 

22
 Salah satu buku yang memuat kesaksian beberapa pasangan beda agama adalah Pernikahan Beda Agama: 

Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan (ed. Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso), Jakarta: 
Komnas HAM dan ICRP, 2010. 
 

23
 Pemberesan pernikahan seperti ini relatif sederhana, karena pihak yang Katolik bertemu dengan pastor 

paroki dan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ada. Hal ini dimungkinkan dengan cara pemberesen biasa 
(convalidatio simplex) yang diatur oleh kanon 1156 atau dengan penyembuhan pada akar (sanatio in radice) 
seperti diatur dalam kanon 1161. 

24
 Kanon 915 mengatakan “Jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan 

interdik, sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam 
dosa berat yang nyata.” Dalam hal ini, mereka yang ‘nekad’ menikah tidak secara Katolik dipandang melakukan 
dosa berat. Sanksi ini relatif lebih lunak dibanding Kitab Hukum Kanonik 1917 yang mengekskomunikasi, atau 
mengeluarkannya dari Gereja, pihak Katolik yang melakukan pernikahan seperti ini. 
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Kasus kedua: tidak jarang pasangan melakukan upacara pernikahan ganda. Artinya, 

selain meneguhkan pernikahan itu secara Katolik, mereka juga meneguhkannya melalui agama 

pihak yang non-Katolik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kanon 1127 § 3 yang telah disebut di 

atas. Meski sebenarnya Gereja Katolik sudah memberikan beberapa celah kemungkinan untuk 

menghindarkannya, seperti telah disebut di atas, baik dengan kemungkinan memohon ijin 

menikah tidak di gereja Katolik atau bahkan juga dispensasi dari tata peneguhan kanonik, masih 

tidak sedikit yang melakukannya. Dalam hal ini Gereja memang hanya bisa melarang, tetapi 

upacara ganda seperti itu tidak menggagalkan pernikahan Katolik yang sudah atau akan 

dilakukan. Jadi, pernikahan itu tetap sah, dan pasangan itu tidak mendapat sanksi. 

Kasus ketiga: ada pasangan berbeda campur beda agama yang ’membagi’ pendidikan 

agama anak-anaknya, separuh ikut pihak yang Katolik dan separuh pihak yang tidak Katolik. 

Tentu saja ini tidak sesuai dengan janji yang diberikan pihak yang Katolik sesuai dengan kanon 

1125 nomor 1. Dalam hal ini, Gereja akan melihatnya kasus demi kasus, dan tidak begitu saja 

menjatuhkan sanksi, karena pada dasarnya yang dijanjikan pihak yang Katolik adalah usahanya, 

bukan hasilnya. Pun, karena ini lebih pada syarat sebelum pernikahan, kenyataan itu tidak 

menggagalkan pernikahan yang sudah ada. 

Kasus keempat: ada pasangan campur beda gereja atau beda agama, karena berbagai 

kesulitan yang tak tertahankan, akhirnya mereka bercerai secara sipil. Dalam hal ini, Gereja 

hanya memandangnya sebagai ’pisah ranjang’ seperti diatur dalam kanon 1151-1155. Artinya, 

pihak Katolik tidak bisa menikah lagi secara Katolik, meski secara sipil dimungkinkan, kecuali 

kalau dia sudah mendapatkan pembatalan pernikahannya itu dari lembaga tribunal gerejawi. 

Terkait dengan pembagian harta dan anak, Gereja Katolik menyerahkannya pada hukum 
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sipil/negara. Melalui kanon 1154 Gereja Katolik hanya mengingatkan “Bila terjadi perpisahan 

suami-istri, haruslah selalu diperhatikan dengan baik sustentasi25 dan pendidikan yang 

semestinya bagi anak-anak.” 

Kasus kelima: ada seorang laki-laki Katolik yang menikah dengan perempuan non-Katolik 

dan kemudian meninggal. Ada pertanyaan sehubungan dengan harta warisan. Dalam hal ini, 

Gereja Katolik tidak mempunyai hukum waris sendiri. Gereja Katolik menyerahkan sepenuhnya 

pada hukum sipil yang berlaku bagi pasangan itu.26  

 

Penutup 

Dari paparan di atas, dalam kaitannya dengan hukum sipil, atau untuk konteks Indonesia berarti 

undang-undang nomor 1/1974 tentang perkawinan, sehubungan dengan pernikahan pada 

umumnya dan khususnya pernikahan campur, bisa disimpulkan beberapa hal: 

1. Gereja Katolik, sesuai prinsip pemisahan antara agama dengan negara, memisahkan 

urusan pernikahan secara Katolik dengan pernikahan sipil. Karena itu, Gereja tidak 

mewajibkan pasangan yang menikah secara Katolik untuk mencatatkannya dalam 

catatan sipil, meski sangat menganjurkannya. 

2. Meski tidak ideal, mengingat situasi sosiologis masyarakat dan juga dengan 

pertimbangan teologis, Gereja Katolik memberi kemungkinan adanya pernikahan 

campur, baik beda gereja maupun beda agama, dengan beberapa persyaratan khusus. 

                                                 
25

 Yang dimaksud dengan sustentasi adalah jaminan hidup. 
 
26

 Dengan mengacu pada kanon 22 “Undang-undang sipil yang dirujuk oleh hukum Gereja  harus ditepati 
dengan efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, sejauh tidak bertentangan dengan hukum ilahi, dan tidak 
ditentukan lain dalam hukum kanonik.” 



118 

 

 

Dalam hal ini, pihak non-Katolik tetap berhak memeluk imannya sendiri, tidak harus 

menjadi Katolik. 

3. Untuk kasus-kasus yang tidak bisa ’dikerangkai’ dengan hukum, terutama karena 

perkembangan sosiologis yang begitu cepat, Gereja Katolik juga menempuh jalan 

pastoral kasus per kasus (case by case) terutama dengan pertimbangan bahwa di satu 

sisi ada kesulitan sosiologis yang tidak memungkinkan suatu aturan hukum (kanon) 

dilaksanakan dengan penuh dan di sisi lain Gereja Katolik sangat menghormati 

kedewasaan masing-masing pribadi, terutama dalam memakai hati-nuraninya. 

4. Akhirnya, salah satu prinsip penting dalam menyikapi kasus demi kasus itu adalah 

pembedaan kanonik antara hukum illahi yang memang bersifat mutlak dengan hukum 

gerejawi yang memberi kemungkinan dispensasi. Yang penting diingat adalah bahwa 

tidak semua pasal/kanon dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 bersifat illahi sehingga harus 

dimutlakkan; sehingga bisa memberi kemungkinan jalan pastoral yang lebih kontekstual. 

Pun, hukum sebagai sarana bantu manusia perlu terus diingat. Bukan manusia untuk 

hukum, tapi hukum untuk manusia, yang dalam bahasa Kitab Hukum Gereja 1983 

dinyatakan dengan menyatakan bahwa dalam hidup Gereja, keselamatan jiwa-jiwa 

menjadi hukum yang tertinggi (kanon 1752). Salus animarum, suprema lex. Begitu istilah 

Latin-nya. 
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D.  Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya 

Menurut Pandangan Hindu  
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PERKAWINAN  CAMPURAN  MENURUT AJARAN AGAMA HINDU 

 

PENGERTIAN PERKAWINAN 

Menurut ajaran Agama Hindu, manusia mengalami Catur Asrama atau empat tingkatan 

hidup manusia, yaitu Brahmacari (tingkatan saat mencari ilmu pengetahuan), Grahasta 

(tingkatan saat membina rumah tangga), Wanaprasta (tingkatan saat mempersiapkan 

meningkatkan kerohanian), Bhiksuka (tingkatan melepaskan dari ikatanduaniwi). 

Dalam pelaksanaan tingkatan Grahasta itulah bagi umat Hindu perkawinan itu 

dilaksanakan. Jadi, perkawinan disini merupakan tujuan \membentuk keluarga (Grahasta 

Asrama) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut adalah “Yadnya”, karena mengandung 

pengertian sebagai jalan untuk bias membayar hutang (Rna) kehadapan para leluhur melalui 

jalan melahirkan anak yang suputra. Itulah sebabnya perkawinan bagi umat Hindu merupakan 

kawin suci yang bersifast religius sehingga ritualnya disebut “samskara Wiwaha” (Putu 

Sudarsana, 2002:3). 

Dalam agama Hindu istilah perkawinan biasa disebut Pawiwahan. Pengertian Pawiwahan 

itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata 

dasar “wiwaha”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata wiwahaberasal dari 

bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan; perkawinan (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1997:1130). 

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan seorang pria dan 

wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan 
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keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang 

dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti (G. Pudja, dalam 

Hilman Hadikusuma, 1990: 12). 

Pengertian pawiwahan secara semantik dapat dipandang dari sudut yang berbeda beda 

sesuai dengan pedoman yang digunakan. Pengertian pawiwahan tersebut antara lain: menurut 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pengertian perkawinan yang 

berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.  

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat saya simpulkan bahwa pawiwahan 

adalah ikatan lahir batin (skala dan niskala ) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk 

keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, Agama dan Adat. 

TUJUAN  WIWAHA  MENURUT  AGAMA HINDU 

Pada dasarnya manusia selain sebagai mahluk individu juga sebagai mahluk sosial, 

sehingga mereka harus hidup bersama-sama  untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan 

telah menciptakan manusia dengan berlainan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita yang masing-

masing telah menyadari perannya masing-masing. 

Telah menjadi kodratnya sebagai mahluk sosial bahwa setiap pria dan wanita mempunyai 

naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. Sebagai tanda 

seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses perkawinan. Perkawinan merupakan 
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peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam Manava 

dharmasastra IX. 96 sebagai berikut: 

“Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah. 
Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah” 

“Untuk menjadi Ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi 
ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena 
itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami 
dengan istrinya (Pudja dan Sudharta, 2002: 551). 

 

Menurut I Made Titib dalam bukunya “PERKAWINAN dan KEHIDUPAN KELUARGA” 

disebutkan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah mewujudkan 3 hal yaitu: 

1. Dharmasampati, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang 

meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña, sebab di 

dalam grhastalah aktivitas Yajña  dapat dilaksanakan secara sempurna. 

2. Praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat 

dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña  dan lahirnya putra yang suputra seorang 

anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (Pitra rna), kepada Deva (Deva 

rna) dan kepada para guru (Rsi rna). 

3. Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan 

lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma. 

 
Lebih jauh lagi sebuah perkawinan ( wiwaha) dalam agama Hindu dilaksanakan adalah 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.  Sesuai dengan undang-undang 

perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang dijelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan 
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tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka dalam agama 

Hindu sebagaimana diutarakan dalam kitab suci Veda perkawinan adalah terbentuknya sebuah 

keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Hal tersebut disebutkan dalam kitab 

Manava Dharmasastra IX. 101-102  sebagai berikut: 

 
“Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah, 
Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah” 
 
“Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, 
singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai 
suami istri”. 
 
“Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau, 
Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram” 

“Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan 
perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka 
tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu 
dengan yang lain” (Pudja, dan Sudharta, 2002: 553). 

Berdasarkan kedua sloka di atas nampak jelas bahwa agama Hindu tidak menginginkan 

adanya perceraian. Bahkan sebaliknya, dianjurkan agar perkawinan yang kekal hendaknya 

dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami istri. Dengan terciptanya keluarga 

bahagia dan kekal maka kebahagiaan yang kekal akan tercapai pula. Ini sesuai dengan ajaran 

Veda dalam kitab Manava Dharma sastra III. 60 , sebagai berikut: 

“Samtusto bharyaya bharta bharta tathaiva ca, 
Yasminnewa kule nityam kalyanam tatra wai dhruwam” 

“Pada keluarga dimana suami berbahagia dengan istrinya dan 
demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal”  
( Pudja dan Sudharta, 2002: 148). 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan wiwaha menurut agama Hindu adalah 

mendapatkan keturunan dan menebus dosa para orang tua dengan menurunkan seorang putra 

yang suputra sehingga akan tercipta keluarga yang bahagia di dunia (jagadhita) dan 

kebahagiaan kekal (moksa). 

Menurut agama Hindu dalam kitab Manava Dharmasastra III. 21 disebutkan 8 bentuk 

perkawinan sebagai berikut: 

BENTUK-BENTUK PERKAWINAN/PAWIWAHAN DALAM AGAMA HINDU 

1. Brahma wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan 

seorang wanita kepada seorang pria ahli Veda dan berkelakukan baik yang diundang 

oleh pihak wanita. 

2. Daiwa wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan seorang 

wanita kepada seorang pendeta pemimpin upacara. 

3. Arsa  wiwaha adalah bentuk perkawinan yang terjadi karena kehendak timbal-balik 

kedua belah pihak antar keluarga laki-laki dan perempuan dengan menyerahkan sapi 

atau lembu menurut kitab suci. 

4. Prajapatya  wiwaha adalah bentuk perkawinan dengan menyerahkan seorang putri 

oleh ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua mempelai dengan mendapatkan 

restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan dharmamu dan setelah memberi 

penghormatan kepada mempelai laki-laki. 

5. Asuri wiwaha adalah bentuk perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita 

setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita. 
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6. Gandharva wiwaha adalah bentuk perkawinan berdasarkan cinta sama cinta dimana 

pihak orang tua tidak ikut campur walaupun mungkin tahu. 

7. Raksasa  wiwaha adalah bentuk perkawinan di mana si pria mengambil paksa wanita 

dengan kekerasan. Bentuk perkawinan ini dilarang. 

8. Paisaca wiwaha adalah bentuk perkawinan bila seorang laki-lak dengan diam-diam 

memperkosa gadis ketika tidur atau dengan cara memberi obat hingga mabuk. Bentuk 

perkawinan ini dilarang. 

SISTEM PERKAWINAN DALAM AGAMA HINDU 

Di dalam masyarakat Hindu terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

perkawinan. Yaitu cara mepadik (meminang atau meminta), ngerorod atau rangkat yang juga 

disebut cara selarian (sama-sama lari berdasarkan cinta), nyentara (yaitu si pria yang “diambil” 

oleh si wanita dan tinggal di rumah si wanita), nyeburin (yaitu si wanita yang dating sendiri ke 

rumah si pria, tanpa izin orang tuanya), ngunggahin ( ini salah satu bentuk perkembangan 

tersendiri dari cara nyebarin), melegandang (melarikan wanita secara paksa). 

 

Kedua bentuk terakhir ini kurang mendapat apresiasi  sehingga jarang dijumpai dalam 

praktek.Bahkan cara melegandang merupakan tindakan criminal dan dapat diancam pidana 

karena suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan kekerasan tanpa persetujuan calon 

isteri maupun orang tuanya. Bentuk ini sama dengan perkosaan, karena itu tidak dapat 

disahkan perkawinannya. 

Dari  penjelasan system perkawinan yang dianut sebagaimana diuraikan dalam Bab III ps. 27 

– 34 Manusmriti itu setelah memperhatikan bentuk system yang dianut menurut sistim 
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perkawinan yang dilakukan khusus untuk Ummat Hindu di Bali akan  menjadi  tambah jelas 

bahwa bentuk2 itu setidak-tidaknya kalau rekonstruksi  ini mempunyai banyak persamaan, dari 

persamaan itu setidak2nya adat dan hukum agama itu. Memperhatikan adanya titik 

keseragaman. Untuk sistim mepadik menurut kebiasaan (acar wyawahara) perkawinan itu 

mempunyai bentuk2: 

a. Sistim Brahmawiwaha; 

b. Sistim Daiwawiwaha 

c. Sistim Arsawiwaha dan 

d. Sistim Prajapatiwiwaha. 

Adapun sistim rangkat atau merangkat sebagaimana kita jumpai di dalam hokum kebiasaan 

(acara Wyawahara). Bentuk itu mempunyai bentuk persamaan dengan sistim 

Gandharwawiwaha.  

 

SYARAT SAH SUATU PAWIWAHAN 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 murni 

dan bukan paksaan dari calon pengantin serta jika salah satu dari kedua orang tua telah 

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 Manava Dharmasastra III.35 yang berbunyi: 
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“Adbhirewa dwijagryanam kanyadanam wicisyate, 
Itaresam tu warnanam itaretarkamyaya” 

“Pemberian anak perempuan di antara 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). 

 

Menurut pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

Ketentuan tersebut tidaklah mutlak karena jika belum mencapai umur minimal tersebut untuk 

melangsungkan perkawinan maka diperlukan persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sepanjang hukum yang 

bersangkutan tidak menentukan lain. 

Agama Hindu memberikan aturan tambahan mengenai hal tersebut dimana dalam 

Manava Dharmasastra IX.89-90 yang menyatakan bahwa walaupun seorang gadis telah 

mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir 

hayatnya, bila ia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tua 

harus menuggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru dapat 

dinikahkan  dan orang tua harus memilihkan calon suami yang sederajat untuknya. Dari sloka 

tersebut disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun, sehingga orang tua baru dapat 

mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun (Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001: 34). 

Sebagaimana diatur dalam pasal 8-11 Undang- Undang No. 1 tahun 1974, dalam Hukum 

Hindu perkawinan yang dilarang dan harus dihindari dijelaskan dalam Manava Dharmasastra 

III.5-11 adalah jika ada hubungan sapinda dari garis Ibu dan Bapak, keluarga yang tidak 



128 

 

 

menghiraukan upacara suci, tidak mempunyai keturunan laki-laki, tidak mempelajari Veda, 

keluarga yang anggota badannya berbulu lebat, keluarga yang memiliki penyakit wasir, penyakit 

jiwa, penyakit maag dan wanita yang tidak memiliki etika. 

Selain itu persayaratan administrasi untuk catatan sipil yang perlu disiapkan oleh calon 

pengantin, antara lain: surat sudhiwadani, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal 

usul, surat keterangan tentang orang tua, akta kelahiran, surat keterangan kelakuan baik, surat 

keterangan dokter, pas foto bersama 4x 6, surat keterangan domisili, surat keterangan belum 

pernah kawin, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan surat ijin orang tua. 

Samskara atau sakramen dalam agama Hindu dianggap sebagai alat permulaan sahnya 

suatu perkawinan. Hal tersebut dilandasi oleh sloka dalam Manava Dharma sastra  II. 26 

sebagai berikut: 

“Waidikaih karmabhih punyair nisekadirdwijanmanam, 

Karyah carira samskarah pawanah pretya ceha ca” 

“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pustaka Veda, upacara-upacara suci 
hendaknya dilaksanakan pada saat terjadi pembuahan dalam rahim Ibu 
serta upacara-upacara kemanusiaan lainnya bagi golongan Triwangsa yang 
dapat mensucikan dari segala dosa dan hidup ini maupun setelah 
meninggal dunia” (Pudja dan Sudharta, 2002:69). 

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan ( samskara ) tersebut, agama Hindu tidak 

mengabaikan adat yang telah terpadu dalam masyarakat karena dalam agama Hindu selain 

Veda sruti dan smrti, umat Hindu dapat berpedoman pada Hukum Hindu yang berdasarkan 

kebiasaan yang telah turun temurun disuatu tempat yang biasa disebut Acara. Dengan 

melakukan upacara dengan dilandasi oleh ajaran oleh pustaka Veda dan mengikuti tata cara 
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adat, maka akan didapatkan kebahagiaan di dunia (Jagadhita ) dan Moksa. Hal tersebut 

dijelaskan dalam Manava Dharma sastra II. 9 sebagai berikut: 

“Sruti smrtyudita dharma manutisthanhi manavah, 
iha kirtimawapnoti pretya canuttamam sukham” 

“Karena orang yang mengikuti hukum yang diajarkan oleh pustaka-
pustaka suci dan mengikuti adat istiadat yang keramat, 
mendapatkan kemashuran di dunia ini dan setelah meninggal 
menerima kebahagiaan yang tak terbatas (tak ternilai)” ( Pudja dan 
Sudharta, 2002: 63).  

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan baik berdasarkan kitab suci maupun adat istiadat 

maka harus diingat bahwa wanita dan pria calon pengantin harus sudah dalam satu agama 

Hindu dan jika belum sama maka perlu dilaksanakan upacara sudhiwadani. Selain itu menurut 

kitab Yajur Veda II. 60 dan Bhagavad Gita XVII. 12-14 sebutkan  syarat-syarat pelaksanaan 

Upacara, sebagai berikut: 

1)     Sapta pada (melangkah tujuh langkah kedepan) simbolis penerimaan kedua mempelai 

itu. Upacara ini masih kita jumpai dalam berbagai variasi (estetikanya) sesuai dengan 

budaya daerahnya, umpamanya menginjak telur, melandasi tali, melempar sirih dan lain-

lainnya. 

2)     Panigraha yaitu upacara bergandengan tangan adalah simbol mempertemukan kedua 

calon mempelai di depan altar yang dibuat untuk tujuan upacara perkawinan. Dalam 

budaya jawa dilakukan dengan mengunakan kekapa ( sejenis selendang) dengan cara 

ujung kain masing-masing diletakkan pada masing-masing mempelai dengan diiringi 

mantra atau stotra. 
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3)     Laja Homa atau Agni Homa pemberkahan yaitu pandita menyampaikan puja stuti untuk 

kebahagiaan kedua mempelai ( Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001:36). 

4)     Sraddha artinya pelaksanaan samskara hendaknya dilakukan dengan keyakinan penuh 

bahwa apa yang telah diajarkan dalam kitab suci mengenai pelaksanaan yajña harus 

diyakini kebenarannya. Yajña tidak akan menimbulkan energi spiritual jika tidak 

dilatarbelakangi oleh suatu keyakinan yang mantap. Keyakinan itulah yang menyebabkan 

semua simbol dalam sesaji menjadi bermakna dan mempunyai energi rohani. Tanpa 

adanya keyakinan maka simbol-simbol yang ada dalam sesaji tersebut tak memiliki arti 

dan hanya sebagai pajangan biasa. 

5)      Lascarya artinya suatu yajña yang dilakukan dengan penuh keiklasan. 

6)     Sastra artinya suatu yajña harus dilakukan sesuai dengan sastra atau kitab suci. Hukum 

yang berlaku dalam pelaksanaan yajña disebut Yajña Vidhi. Dalam agama Hindu dikenal 

ada lima Hukum yang dapat dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan yajña. 

7)      Daksina artinya adanya suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau 

uang yang dihaturkan secara ikhlas kepada pendeta yang memimpin upacara. 

8)      Mantra artinya dalam pelaksanaan upacara yajña harus ada mantra atau nyanyian pujaan 

yang dilantunkan. 

9)     Annasewa artinya dalam pelaksanaan upacara yajña hendaknya ada jamuan makan dan 

menerima tamu dengan ramah tamah. 
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10)   Nasmita artinya suatu upacara yajña hendaknya tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk 

memamerkan kemewahan. 

Demikianlah tinjauan secara umum tentang pelaksanaan perkawinan atau pawiwahan 

yang ideal menurut agama Hindu. Perkawinan yang sakral tidak boleh dilakukan secara 

sembarangan dan oleh sebab itu sebelum melakukan perkawinan hendaknya dipikirkan dahulu 

secara matang agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga setelah 

menikah. 

PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HINDU. 
 

Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari, 

ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang  bhineka, atau  karena 

perbedaan agama antara kedua insane yang akan melakukan perkawinan, Perbedaan adat 

misalnyaperkawinan antara pria/wanita jawa dengan pria/wanita Batak, pria/wanita 

Minangkabau dengan pria/wanita Sunda, pria/wanita Sunda dengan pria/wanita Bali, dan 

sebagainya. Sedangkan perkawinan campuran antara agama, misalnya antara pria/wanita 

beragama Kristen dengan pria/wanita beragama Islam, pria/wanita beragama Hindu/Budha 

dengan pria/wanita Islam dan seterusnya. 

Perkawinan antara agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan  agamnya 

itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. (I. Ketut Mandra, SH dan I. Ketut Artadi, SH 

1988;152) 
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Perkawinan campuran antara agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang 

berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan 

agamanya masing-masing. Termasuk dalam  pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat 

namun  berbeda dalam pelaksanaan uoacara-upacara agamnya dan kepercayaannya. Adanya 

perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara  agama yang dipertahankan  

oleh dsuami isteri di dalam satu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan 

keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. 

Di kalangan masyakarat Hindu khusnya di Bali sekarang dapat dikatakan timbulnya 

perselisihan karena perbedaan martabat adat sudah  tidak berarti, namun  barangkali  dapat 

terjadi  perselisihan dikarenakan suami yang mengikat perkawinan “nyentane” dimana setelah 

kawin mengikuti kedudukan di tempat isteri sebagai penerus keturunan pihak mertua ternyata 

tidak mentaati perjanjian kawinnya semula. Misalnya ternyata suami yang nyentane itu masih 

tetap melakukan persembahan terhadap roh leluhur bapak yang melahirkannya dan tidak 

melakukan persembahan terhadap leluhur mertuanya yang lelaki. 

 Penyelesaian gangguan keseimbangan dalam keluarga rumah tangga dikarenakan 

pelanggaran  nyentane mungkin tidak sulit diatasi, tetapi lain halnya dengan akibat perkawinan 

campuran antara agama yang berbeda, dikarenakan suami isteri masing-masing 

mempertahankan agama yang dianutnya masing-masing. Apa yang sering terjadi  dalam 

kenyataan ialah menyimpang dari maksud ketentuan dalam UU no. 1-1974 pas. 291) yang 

menggariskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan  menurut hokum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ternyata yang dilakukan adalah 
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penyimpangan atau penyelundupan hukum. Hal mana dapat dilihat dari kenyataan yang 

berlaku dalam masyarakat, dan sesungguhnya perkawinan itu tidak sah. 

 

Cara lain yang berlaku  misalnya pria beragama Hindu  kawin dengan wanita beragama 

Islam dilakukan di tempat kediaman calon isteri yang beragama Islam dan memenuhi keinginan 

keluarga Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadat, tetapi kemudian dilakukan lagi 

perkawinan menurut tata cara agama  Hindu bertempat di pihak keluarga pria beragama Hindu 

dan perkawinan yang pertama  secara Islam dibatalkan, dikarenakan agama Hindu melarang 

perkawinan di luar agama Hindu. Cara yang begini ini juga tidak baik dan dapat menimbulkan 

akibat buruk dalam keluarga rumah tangga. 

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta. Bila 

ada yang salah satunya bukan beragama Hindu, maka sebelum hari perkawinan harus 

dibuatkan upacara “Sudhiwadani” yang mengandung pengertian menyucikan ucapan. 

Menyucikan ucapan disini mengandung pengertian merubah tatanan, baik dari sudut perilaku, 

ucapan dan pikiran tentang keyakinan serta kepercayaan kehadapan Tuhan, harus sesuai 

dengan tatanan pelaksanaan agama Hindu. Bahwa persyaratan untuk melakukan Upacara 

”Sudhiwadani” harulah memenuhi syarat-syarat administrasi, antara lain :  

 

1. Pernyataan diri dari salah satu mempelai akan mengalih Agama menjadi agama Hindu, 

kecuali umurnya dibawah 25 tahun diperlukan surat pernyataan persetujuan dari orang 

tuanya bahwa akan mengalih Agama menjadi Agama Hindu; 
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2. Surat keterangan dari penjuru Banjar (Kelihan Adat) atau mengusulkan kepada Parisada 

Hindu Dharma Indonesia atau Bimas Hindu setempat  untuk diminta pengesahannya 

berupa piagam; 

3. Surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil bahwa mempelai ingin melangsungkan 

pernikahan.  (I.B. Putu Sudarsana, hal.15-16, Makna Upacara Perkawinan Hindu). 

Bahwa Hindu tidak membenarkan adanya perkawinan campuran/antar agama juga tidak 

terlepas dari Terjemahan sloka yang memuat tentang sahnya perkawinan menurut ajaran 

agama Hindu, yang diucapkan mempelai pria : ”Aku ambil tanganmu demi nasib baik sehingga 

engkau mendapat umur panjang denganku sebagai suamimu, para dewa bhaga, aryaman, 

savita, purandhi, telah meberikanmu padaku, agar aku bisa menjadi kepala rumah tangga. 

Semoga semua dewa dan dewa air kehidupan mempersatukan hati kami semoga matasisva, 

dhata dan destri semuannya menyatukan kami”. Diucapkan oleh mempelai wanita : “Semoga 

suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup seratus tahun” (Reg veda X.85.47, dalam 

Titib,1996:8). 

Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. 

Menurut Gde Pudja, MA (1975;53), suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat  bila 

perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk 

pengesahannya, misalnya mareka tidak menganut agama yang  sama pada saat upacara 

perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan 

menurut hukum Agama Hindu. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk mensahkan suatu perkawinan menurut 

agama Hindu, harus dilakukan oleh Pedande/Pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. 
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Disamping itu tampak bahwa dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya 

perkawinan antar penganut agama Hindu dan bukan Hindu yang disahkan oleh Pedande. 

 

Dalam agama Hindu  tidak dikenal adanya perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena 

sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah 

seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia wajib disucikan sebagai penganut 

agama Hindu, Karena  kalau calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu 

dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V-89 Kitab 

Manawadharmasastra, yang berbunyi :   

Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan 
upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran 
mereka itu disia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir 
dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang 
menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh 
diri. 

 
 

Menurut DR. Drs. I Putu Gelgel, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Udayana, yang 

diwawancarai melalui percakapan telepon menegaskan bahwa : "Hindu tidak mengenal adanya 

perkawinan dengan umat lain, ...hindu hendaknya kawin dengan hindu...kalau  ada yang 

beragama lain, harus di hindukan dulu (sudhiwadani) baru dilakukan upacara 

perkawinannya" maka pasangan tersebut sah menurut hukum hindu. Dasar hukumnya bisa 

diacu ke hukum keluarga hindu yg Patrilinial dimana istri mengikuti suami...jika laki laki hindu 

kawin dengan wanita non hindu, maka mempelai wanitanya wajib mengikuti agama laki laki 

(hindu). Disamping dasar hukum, dasar sosiologis juga patut dipertimbangkan, secara sosiologis 
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susah pasangan yang beda agama antara suami istri  dan jika wanita hindu kawin dengan laki-

kali agama lain?...selama ini wanita hindunya ikut agama suaminya...kecuali ada perjanjian lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar agama dimana salah satu 

calon mempelai tidak beragama Hindu tidak diperbolehkan dan Pedande/Pendeta akan 

menolak untuk mengesahkan  perkawinan tersebut. 
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E.  Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya 

Menurut Pandangan Budha  

 

 

Ahyar A. Gayo, SH, MH  



139 

 

 

KONPENDIUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT AGAMA BUDDHA 

Disusun Oleh ; AHYAR ARI GAYO, SH.MH 

 

1. Umum 

Sabagaimana diketahui bahwa samapai saaat ini masih banyak warga Negara kita yang 

belum diakui pernikahannya karena perbedaan agama. Anak-anaknya pun banyak yang tidak 

diakui. Ada pula yang masih dianggap bujangan, meski sudah punya cucu. Undang-undang 

perkawinan masih tersisa dari zaman Orde Baru yang cukup problamatis. Masih  ada istilah 

“hukum agama” dan soal pengesahan, dimana pngesahan perkawinan di depan pemuka agama 

tunduk kepada peresmian pencatatan versi Negara. Dalam perkara nikah beda agama ini, 

perempuan pun menjadi korban dari ganasnya politik seksual Negara yang cenderung  

patriarkis 

2.  Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Buddha 

Menurut Sangha Agung Indonesia sebagaiman dikutip oleh (Q.S. Eoh,)27 perkawnan 

beda agama diperbolehkan, seperti yang melibatkan penganut agama Buddha dan penganut 

non-Budhdha. Asalkan pengesahaannya dilakukan menurut tata cara agama Buddha. Meski 

calon mempelai yang bukan Buddha tidak mesti diharuskan untuk masuk Buddha terlebih 

dahulu. Tapi, dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas 

nama Sang Buddha”, Dharma dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat Buddha.  

 Dalam pandangan Bhiksu Prajnavitra Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Buddha yang 

universal, perkawinan adalah sebuah dharma. Yang paling diutamakan adalah agar perkawinan 

                                                 
27

 Ahmad Nucholish & Ahmad Baso Pernikahan Beda Agama,hal. 259 
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tidak lepas dari ajaran moral28 . Dengan demikian, pemberkatan diperlukan untuk kedua 

mempelai, Karena pemberkatan sangat diperlukan , maka yang diutamakan adalah nagama 

kedua mempelai yang sama.. Namun demikian, dalam pengalaman bhiksu dari Buddha aliran 

Mahayana ini, banyak terjadi kasus-kasus pernikahan beda agama yang melibatkan penganut 

agama Buddha. Bhiksu Prajnavira melihat hal ini sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak 

melanggar dharma, dan tidak menyimpang dari norma moral. “Jadi tidak tertutup rapat ketika 

masing-masing keluarga sudah saling sepakat dan menyetujui”. Posisi  biku atau bhiksu 

hanyalah memberkati. Sementara yang meresmikan pernikahan tersebut adalah keluarga 

masing-masing yang diwakiulkan kepada seorang dharmaduta, yakni orang yang diangkat oleh 

biku atau bhiksu untuki meresmikan pernikahan. 

 Tentang kebolehan pernikahan Buddha dan non-Buddha juga ditandaskan oleh Herman 

S. Endro, seorang pandita Buddhis. Menurutnya dalam agama Buddha tidak ada larangan sama 

sekali untuk nikah beda agama (Lihat “kado Cinta Bagi Pasanagan Nikah Beda agama “ Karya 

Moh. Monib dan Ahmad Nurcholish, Jakarta, 31 Januari 2009). Karena itu, dalam kehidupan 

sehari-hari kerap dijadikan rujukan bagi calon pasangan beda agama, terutama yang salah 

satunya Buddha untuk konsultasi dan sharing tentang pernikahan beda agama. Ia juga 

membantu “mencari”kan Biksu atau Vihara yang berkenan untuk memberikan 

“pemberkatan”nikah antara penganut Buddha dan non-Budha. Hambatan, menuerut sarajana 

hukum ini, justru dan terutama dating dari pihak Negara yang seharusnya melindungi dan 

mengayomi segenap bangsa Indopnesaia, sesuai dengan UUD 1945. “Setelah bergelut demikian 

lama terpaksalah salah satu pasangan tersebut “merelakan” ataupun menggadaikan” 

                                                 
28

 Ahmad Nucholish & Ahmad Baso Pernikahan Beda Agama, , hal. 259 
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keyakinannya karena tidak dapat menembus benteng tekanan internal keluarga, komunitas 

agamanya dan Negara.ungkapnya. 
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F.  Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya 

Menurut Pandangan Khonghucu  

 

 

 

Budi S. Tanuwibowo  
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A. Bagaimana aturan pernikahan beda agama dalam agama Khonghucu? 
 

Jawab: 

Agama Khonghucu atau nama aslinya Ru Jiao, yang berarti agama bagi orang yang lembut 

hati, lahir 5.000 tahun lalu dan merupakan agama tertua di tanah kelahirannya (Tiongkok) 

dan juta salah satu agama tertua di dunia. Pada waktu itu, boleh dikatakan belum ada 

agama lain, sehingga praktis belum dikenal adanya pernikahan beda agama. 

Meski demikian tidak ada satu ayat pun yang khusus membolehkan atau melarang 

pernikahan dua insan yang berbeda keyakinan. Pernikahan dinyatakan sah bila : terjadi 

antara laki-laki dan perempuan dewasa, tidak ada unsur paksaan, disetujui atau atas 

kemauan dua belah pihak, mendapat restu kedua orang tua atau yang dituakan, diteguhkan 

dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu mempelai tidak diharuskan 

berpindah keyakinan. 

Beberapa ayat di bawah ini bisa menjadi dasar bahwa pernikahan beda agama bukan        

sesuatu yang ditabukan: 

01. Perkawinan adalah hubungan terbesar dalam kehidupan manusia. Ia tidak saja 

menyatukan dua mempelai, dua keluarga, tetapi juga merupakan awal dari peradaban 

manusia. 

Ayatnya: “Bila tiada berpadu langit dan bumi, berlaksa benda tidak akan tumbuh. Da 

Hun (upacara pernikahan besar) adalah pelestari generasi berlaksa jaman“ (Li Ji XXIV:  

Ai Gong Wen; 11) 

“Upacara pernikahan bermaksud menyatupadukan kebaikan/kasih antara dua keluarga 

yang berlain marga; ke atas mewujudkan pengabdian kepada agama dan Zong Miao  
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(Kuil Leluhur), dan ke bawah meneruskan generasi”. (Li Ji XLI: Hun Yi; 1) 

“Dengan berpadunya langit dan bumi, barulah kemudian berlaksa benda bangkit. Maka 

upacara pernikahan menjadi mula dari pada peradaban berlaksa jaman.” (Li Ji IX: III;3,7) 

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada syarat khusus yang terkait atau 

dikaitkan dengan agama dan keyakinan kedua pasang pengantin. 

02. “Di empat Penjuru Lautan Semuanya Saudara” (Lun Yu XII:5). 

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia, tak terkecuali, adalah saudara. 

03. "Junzi, insan beriman dan berpekerti luhur, rukun meski tidak dapat sama. Xiaoren, 

manusia rendah budi, meski sama tidak dapat rukun". 

Terlihat disini bahwa kerukunan tercipta bukan karena ada kesamaan agama atau 

keyakinan. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa kalau berbeda agama menjadi 

tidak rukun dan tidak boleh mengikat tali persahabatan/pernikahan. 

04. “Seorang Junzi menggunakan pengetahuan kitab untuk memupuk persahabatan. Dan 

dengan persahabatan mengembangkan Cinta Kasih”. 

Ayat ini menggambarkan bahwa persahabatan atau perkawinan yang dilandasi cinta 

kasih itulah tujuan utamanya. 

 

B. Adakah fakta umat Khonghucu yang melakukan pernikahan beda agama dan bagaimana 

pandangan tokoh dan ahli agama tentang hal itu? 

 
Jawab: 

 
Contoh nyatanya tidak tanggung-tanggung, yaitu: 
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01. Saya sendiri, Budi S. Tanuwibowo, seorang rohaniwan beratribut Wenshi dan pimpinan 

teras MATAKIN yang pernah menjabat berbagai posisi sebagai : Ketua Bidang 

Pendidikan DP. MATAKIN 1993-1998, Sekretaris Umum DP. MATAKIN 1998-2002, 

Ketua Umum DP MATAKIN 2002-2010, Presidium MATAKIN 2010-2014, Sekretaris 

Dewan Rohaniwan MATAKIN 2010-2014, menikah dengan seorang perempuan Kristen. 

Kalau pernikahan ini dianggap bermasalah, tentu saya tidak bisa memperoleh 

kepercayaan luas seperti di atas:  

02. Ketua Umum DP MATAKIN 2010-2014, juga beristrikan seorang perempuan Kristen. 

Kenyataannya Js. Wawan Wiratma, tetap yang terpilih. 

03. Salah satu rohaniwan senior MATAKIN, Alm. Xs. Hanny Kilapong, juga beristrikan  

 seorang  Kristiani. 

04. Salah satu tokoh pemuda Khonghucu, Ang Mey Yong menikah dengan salah satu aktivis 

Muslim, Achmad Nurcholish dan mendapat restu para pimpinan MATAKIN. 
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F.  Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya 

Menurut Pandangan Aliran Kepercayaan 

 

 

 

Hajerati Masud, SH, MH 
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PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ALIRAN KEPERCAYAAN 

 

Setelah Konghucu diakui negara, kini giliran penganut aliran kepercayaan yang menanti 

pengakuan. Mungkin banyak kalangan sudah tidak lagi mengetahui bahwa sebelum agama-

agama “resmi” masuk ke Nusantara, setiap daerah memiliki agama atau kepercayaan asli, 

seperti agama Buhun (Jawa Barat), Kejawen (Jawa Tengah dan Jawa Timur), agama Parmalim 

(Batak), Kaharingan (Kalimantan), dan sebagainya. 

Bagi agama “resmi” dalam arti yang kini diakui negara, agama-agama asli Nusantara 

tersebut dianggap sebagai ajaran animisme, penyembah berhala/batu atau hanya sebagai 

aliran kepercayaan. Penilaian seperti ini terjadi karena sempitnya definisi mengenai apa itu 

agama, dan karena definisi ini dibuat orang-orang dari agama-agama “resmi” tersebut. 

Hingga kini, tak satu pun agama dan kepercayaan tersebut yang diakui sebagai agama. 

Kebijakan ini berpengaruh pada hak-hak untuk dicantumkan di KTP, Akta Kelahiran, pencatatan 

perkawinan di Kantor Catatan Sipil, walaupun tokoh-tokoh agama-agama tersebut telah 

memperjuangkannya. 

Lies Sugondo, anggota Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM), mengakui 

bahwa selama ini perkawinan antara penganut aliran kepercayaan tidak pernah dicatat, 

sehingga kelahiran anak-anak dari perkawinan antara aliran kepercayaan juga tidak dicatatkan. 

Akibatnya hubungan hukum si anak hanya dengan ibunya dan tidak punya hak untuk 

menggugat hak waris ke ayah. Dengan demikian hubungan ke ayah hanya hubungan biologis. 
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Permasalahan 

Ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya 

perkawinan bagi aliran kepercayaan, yaitu: 

a. Dimanakah tempat pencatatan perkawinan bagi aliran kepercayaan; 

b. Bagaimana akibat Hukum Perkawinan bagi aliran kepercayaan; 

c. Bagaimana Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Aliran Kepercayaan. 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah sebagai bahan referensi bagi para pelaku 

akademis utamanya bagi yang menempuh di bidang hukum, agar mengetahui dan memahami 

serta dapat menganalisis suatu keadaan/realita di masyarakat kita ini, tentang adanya para 

penghayat kepercayaan yang sampai saat penelitian ini dilakukan, masih sering terjadi 

diskriminasi bagi mereka yang menganut penghayat kepercayaan. oleh karena itu, dengan 

adanya makalah ini, diharapkan bagi para akademisi utamanya akademisi hukum, untuk dapat 

memberikan suatu solusi bagi para penghayat kepercayaan agar hak-haknya (utamanya dalam 

melakukan suatu perkawinan) dapat terpenuhi. 

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI 

Fakta 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pencatatan Perkawinan Kelompok Kepercayaan 

dan Masyarakat Adat kini tengah digodok antar departemen (interdep): Departemen Budaya 

dan Pariwisata, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan 
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Departeman Agama. Usulan agar RPP itu tidak lagi mengatur proses perkawinan, melainkan 

hanya sebagai pencatat perkawinan masyarakat adat, diakomodir.  

Usulan tersebut merupakan salah satu hasil rekomendasi dari acara workshop tentang 

Pertemuan Komunitas Lokal untuk Advokasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 

Pencatatan Perkawinan Kelompok Kepercayaan dan Masyarakat Adat, yang diselenggarakan 

Desantara, lembaga yang concern terhadap kebudayaan, di GG House, Jl. Puncak Raya, 

Cipayung, Bogor Jawa Barat, pada tanggal 28-29 Agustus 2004.  

Selain usulan agar PP sebagai pencatat saja, dan tidak mengatur proses perkawinan 

penganut kepercayaan, dalam kesempatan itu juga disepakati agar ketentuan yang mengatur 

tentang pencatatan perkawinan penganut kepercayaan dan agama lokal hanya bisa dilakukan 

jika penganut kepercayaan dan/atau agama lokal itu memiliki organisasi berbadan hukum, 

supaya diperlonggar.  

Artinya, bagi penganut kepercayaan yang mempunyai organisasi, dipersilahkan untuk 

meminta restu dari pengurus atau pemuka organisasinya. Tapi bagi kelompok kepercayaan dan 

masyarakat adat yang tidak punya organisasi tidak perlu. Misalnya cukup dengan restu dari 

pemukanya, atau orang-orang yang menjadi saksi dalam perkawinan itu. Kedua masukan itu, 

diapresiasi oleh Departemen Dalam Negeri dan departemen lain saat melakukan pembahasan 

tertutup mengenai RPP Pencatatan Perkawinan Kelompok Kepercayaan dan Masyarakat Adat 

yang dilaksanakan pada tanggal 3 dan 7 Mei lalu. Karena pembahasan itu bersifat hanya untuk 

kalangan orang-orang departemen, hingga saat ini, belum diketahui hasilnya.  

Sebagai informasi, RPP Pencatatan Perkawinan Kelompok Kepercayaan dan Masyarakat 

Adat merupakan penjabaran dan pelaksanaan secara teknis untuk pencatatan perkawinan dari 
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Undang-Undang No.26/2006 tentang Administrasi Penduduk, pasal 105 yang bicara mengenai 

pengaturan pencatatan perkawinan kelompok kepercayaan dan masyarakat adat, yang 

disahkan pada bulan Desember 2006 lalu.  

Dasar Hukum 

Dasar hukum pencatatan perkawinan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka 

yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan 

Agama (KUA).  Sedang  bagi  yang  beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu  

dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). 

Upaya Hukum 

Hingga hari ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang berpotensi 

melahirkan diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aliran kepercayaan di 

Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Kantor Catatan Sipil yang menolak proses pencatatan 

perkawinan agama Djawa Sunda, karena agama ini dianggap di luar agama resmi versi 

pemerintah.  

Padahal sejak ditetapkan UU No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mulai saat itu 

tidak berlaku lagi peraturan perkawinan Adat, hukum Islam, Ordonansi Perkawinan Kristen 

Indonesia (HOCI), hukum perkawinan Perdata Barat (KUHPerdata) dan perkawinan campur 

(reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH). Oleh karena itu UU No 1 Tahun 1974 adalah 

merupakan produk hukum perkawinan yang spektakuler, karena merupakan upaya 

pengkodifikasian hukum perkawinan Indonesia yang cukup komprehensif.  
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Bersamaan dengan diundangkannya UU.No 1/1974 itu, diterbitkan pula Peraturan 

Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1974. Namun, patut 

disayangkan dalam UU perkawinan ini, masih bersemayam beberapa sisi diskriminasi terhadap 

aliran kepercayaan  

Adalah realitas yang tak terbantahkan bila Indonesia adalah negara multietnik, 

multiagama dan multikultural. Namun UU Perkawinan ini tampaknya tak cukup 

mengakomodasi kepentingan multietnik dan multi- agama itu. Lihatlah, ketentuan dalam Pasal 

2 Ayat (1) UU No. 1/1974 menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian Ayat (2) menyatakan, 

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Untuk memperjelas tafsiran makna Pasal 2 Ayat (1) UU No 1 tahun 1974 itu, maka 

pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 

477 Tahun 1978 yang menyatakan, bahwa agama resmi yang diakui oleh pemerintah hanya 

lima, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Sedangkan untuk memperjelas maksud 

Pasal 2 Ayat (2) UU No 1/1974, dalam hal pencatatan perkawinan pemerintah telah membuat 

ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975, tentang Penetapan Kantor 

Pencatatan Perkawinan, yakni untuk yang beragama Islam dilakukan sesuai amanat UU No 32 

tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk yakni di Kantor Urusan 

Agama (KUA) atau lembaga lain di bawah institusi Departemen Agama. Sedangkan untuk yang 

beragama non Islam di lakukan di Kantor Catatan Sipil di bawah Institusi Depdagri. 

Padahal dalam perspektif HAM penolakan pencatatan perkawinan dengan alasan karena 

status aliran kepercayaan tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, adalah merupakan 
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tindakan yang diskriminatif dan berpotensi memasung hak-hak individu dalam sebuah negara 

dan pendistorsian dalam pemuliaan martabat manusia (human dignity). Karena itu, penolakan 

pencatatan perkawinan hanya berdasar agama resmi dan tidak resmi versi pemerintah 

merupakan ciri dari negara yang telah mempraktekkan sinisme dan tafsir kebenaran tunggal 

atas suatu etnis dan agama tertentu. Klaim agama resmi dan tidak resmi versi pemerintah ini 

sebenarnya merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 UUD 1945 

yang menyatakan bahwa, Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 

Klaim pengakuan negara terhadap lima agama resmi ini juga telah melanggar HAM, 

yakni hak untuk mendapatkan pengakuan secara resmi oleh pemerintah untuk memeluk agama 

yang diyakininya.Dengan demikian negara telah memproduksi pola diskriminasi terhadap warga 

negaranya yang seolah-olah telah menggiring warganya pada satu pilihan agama diantara lima 

agama resmi versi pemerintah itu. Klaim ini juga menunjukkan, bahwa negara belum dapat 

secara pasti dan sungguh-sungguh dalam menjamin kebebasan warganya untuk menentukan 

pilihan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ada kesan negara telah 

mengingkari pluralisme agama dan ragam budayanya sendiri. 

  

PEMBAHASAN 

Tempat Pencatatan Perkawinan  

Saatnya kini dipikirkan tentang mekanisme pencatatan perkawinan bagi semua 

golongan, etnis, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dijadikan dalam satu atap, yakni 
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di bawah institusi Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI). 

Argumentasi yang mendasari gagasan ini, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU. No 1/1974 

yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena esensi perkawinan adalah menyatukan unsur 

hukum positif (administrasi) dan hukum agama tertentu, maka secara administratif tidak perlu 

di pisahkan pencatatan perkawinannya antara yang beragama Islam (di Depag RI) dan non islam 

(di Depag RI).  

Bukankah Depag RI adalah departemen yang melindungi dan mengurusi masalah 

administrasi agama-agama di Indonesia? Karena itu selayaknya Depdagri melepaskan 

kewenangan pencatatan perkawinan non Islam pada departemen yang berkompeten 

mengurusi administrasi agama yaitu Depag RI. 

Di atas segalanya di tengah perayaan Imlek tahun 2007 ini, saatnya SE Mendagri No 477 Tahun 

1978 segera di cabut, Pasal-Pasal dalam UU No 1 Tahun 1974, berikut peraturan 

pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berpotensi melahirkan 

diskriminasi hukum bagi etnis Tionghoa dan mungkin etnis lainnya untuk segera dilakukan 

pembaruan. 

  Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan 

Terdapat beberapa akibat hukum tentang tidak dicatatnya suatu perkawinan, 

diantaramya adalah: 

a.  Perkawinan Dianggap tidak Sah 
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Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara 

perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau 

Kantor Catatan Sipil. 

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu 

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain 

dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau 

keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata 

dengan ayahnya tidak ada. 

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan 

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak 

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan 

dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes 

melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani 

dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan 

kedua  pasangan tersebut. 

 

Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Aliran Kepercayaan 

Untuk menghilangkan diskriminasi bagi penganut aliran kepercayaan, dalam waktu 

dekat pemerintah akan segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang 

pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan. Selama ini penganut aliran 

kepercayaan sulit mencatatkan perkawinannya karena tidak diakomodasi oleh instansi cacatan 
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sipil. Berdasarkan Undang Undang 1/l974 tentang perkawinan, kecuali yang beragama Islam, 

semua pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama lain disahkan oleh petugas cacatan sipil. 

Masalahnya, penganut aliran kepercayaan menganggap aliran kepercayaan bukan 

merupakan agama tertentu, tetapi mereka mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan mereka menuntut diberi hak sipil seperti pemeluk agama lain. Jadi selama ini 

perkawinan mereka tidak bisa disahkan di catatan sipil, akibatnya secara hukum dianggap 

kumpul kebo. Soal inilah yang kami pecahkan. 

Pembuatan PP tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi 

penghayat kepercayaan tersebut adalah amanat Undang Undang 22 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang disahkan 29 Desember tahun lalu. Dalam pasal 105 undang 

undang itu diatur bahwa dalam waktu enam bulan sejak disahkannya undang-undang itu, 

pemerintah wajib menerbitkan peraturan pemerintah tentang penetapan persyaratan dan tata 

cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan. 

Rencana ini disambut gembira oleh Djoko Sumono, ketua Presidium II Badan Kerjasama 

Organisasi-Organisasi Kepercayaan. Dikatakannya, selama ini penganut kepercayaan kesulitan 

mencatatkan perkawinannya di kantor cacatan sipil. "Kondisi ini seperti penganut agama Kong 

Hu Cu beberapa tahun lalu, tapi kan sekarang pencatatan perkawinan penganut Kong Hu Cu 

sudah bisa dilakukan di cacatan sipil," kata Djoko. 

Menurut dia, di seluruh Indonesia hanya ada dua kantor catatan sipil, yaitu di kabupaten 

Kebumen dan kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang bersedia melayani pencatatan 

perkawianan penganut aliran kepercayaan. "Pemda di sana juga memakai dasar Undang 

Undang 1/l974, tetapi di tempat lain tidak bisa. Ini kan namanya diskriminasi," katanya. 
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Karena itu, menurut Djoko Sumono, pengesahan perkawinan bagi penganut aliran 

kepercayaan di catatan sipil harus segera diakomodasi oleh pemerintah. "Jika tidak, bisa 

menjadi masalah," katanya. Sebab, saat ini banyak penganut aliran kepercayaan yang terpaksa 

memilih memeluk agama tertentu, tanpa menjalankan syariatnya, hanya karena untuk 

menghindari diskriminasi. Padahal, saat ini di Indonesia ada 248 organisasi aliran kepercayaan 

dengan anggota sekitar 9 juta orang. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut 

agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama 

Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). 

2. Akibat hukum tentang tidak dicatatnya suatu perkawinan, diantaramya adalah:  

      -  Perkawinan Dianggap tidak Sah. 

- Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. 

-  Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan. 

 Saran-Saran 

1. Diadakan pengesahan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan.  

2. Diadakan pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan di kantor catatan  sipil 

dan harus segera diakomodasi. 

3. Pembuatan PP tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayat 

kepercayaan 
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G.  Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya 

Menurut Pandangan Adat 

 

 

Dr. H. Ahmad Ubbe, SH, MH 
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PERKAWINAN ANTARA DUA ORANG PENGANUT AGAMA BERBEDA DAN HUKUM ADAT29 

Oleh 

Ahmad Ubbe 

 

A. Puluralitas kebudayaan dan pluralitas hukum 

1. Pluralisme Hukum, Arti dan Perkembangannya 

          Dari sudut kajian akademik, konsep pluralime hukum, bukanlah   merupakan wacana 

yang sungguh-sunggu baru bagi kehidupan hukum di Indonesia. Terlebih lagi, bila ditilik 

dari sudut empirik, konsep ini sungguh-sungguh telah digeluti secara alamiah oleh 

kelompok-kelompok masyarakat hukum adat, baik pada masa sebelum dan saat 

penjajahan, maupun saat mula kemerdekaan hingga sekarang ini. 

Indonesia dikenal luas sebagai bangsa yang terdiri sekitar 300 suku bangsa, masing-

masing suku bangsa mempunyai identitas kebudayaan sendiri-sendiri, setiap suku 

bangsa mengakui (dan diakui) mempunyai daerah teritorial. Pada umumnya masing-

masing suku bangsa mempunyai bahasa, yang berlainan dan biasanya tidak dipahami 

suku bangsa lain.30 Bahkan sebagian diantaranya mempunyai aksara dan kitab hukum 

sebagai rujukan kebersaman dan kebudayaan hukum mereka. 

Di samping itu Indonesia, adalah Negara kepulauan mempunyai wilayah yang paling 

luas di antara Negara kepulauan lainnya. Sekitar 14.000 pulau tersebar  di sepanjang 

khatulistiwa. Terbentang di antara  6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan, serta di 

                                                 
29

 Makalah disampaikan pada Tim Kompendium Hukum Perkawinan, Badan Pembnaan Hukum Nasional, 
2011-2012.   

30
 Suwarsih Warnaen, Stereotip Dalam Masyaraakat Multietnis, (Jokjakata: Matabangsa, 2002). hal. 3 dan 

10. 



159 

 

 

antara 95° dan 141° Bujur Timur. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 5.110 km. 

Jarak terjauh dari Utara ke Selatan adalah 1.888 km.31 

Pluralisme dan pluralitas (space of plurality) perlu diperhatikan, pertama karena pada 

tingkat kesadaran dan sikap belum mampu dijadikan ruang toleransi, dialog, dan saling 

pengertian, serta saling menerima apa adanya, saling melengkapi dan menguatkan.  

Kedua belum ditemukan cara yang jitu untuk mengelola pluralitas kebudayaan, 

termasuk pluralitas hukum didalamnya.  

Pengelolaan pluralitas hukum, belum begitu berkembang dengan baik.  Masalah 

pluralitas ini merupakan hal yang peka dan menjadi sifat khas Negara baru merdeka. 

Dalam hal ini Negara baru merdeka berkeinginan   menciptakan suatu tertib politik 

dan tertib hukum yang efektip, tetapi di pihak lain terdapat keinginan untuk 

menyatakan diri seperti tercerminkan pada identitas premordial suku masing-masing. 

Keinginan terakhir ini dijejali dan diberati dengan kenyataan ikatan darah, suku, 

bahasa, agama, tradisi lokal dan sebagainya.32 

Kerinduan beridentitas premordial bagi modernisasi hukum, juga diungkapakan oleh 

Daniel S. Lev yang mengatakan, bahwa cendekiawan hukum Indonesia, pasca revolusi, 

walaupun merindukan modernisasi hukum, tetapi tetap berada di bawah pesona hukum 

adat.33 

                                                 
31

 Ibid. 
32

 Satjipto rahardjo, "Persoalan-Persoalan Hukum Dalam Masa Transisi",   Simposium Kesadaran Hukum 
Masyarakat Dalam Masa Transisi, (Bandung: Binacipta, 1976). hal. 74. 

 33
 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 

7. 
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Konsep pluralisme hukum pada awalnya diartikan sebagai keadaan berlakunyan lebih 

dari satu sistem hukum dalam satu wilayah. Atau seperti apa yang dimaksudkan Ali 

Afandi, yaitu berlakunya sistem hukum yang berlain-lainan terhadap golongan 

penduduk yang berbeda-beda,34 sedangkan John Griffit, seorang peneliti pluralisme 

hukum, menyebut adanya lebih dari satu tertib hukum di suatu wilayah sosial, sebagai 

pluralisme hukum.35   

Dari pendapat disebut terakhir ini, dilahirkan konsep  "pluralisme hukum baru" yang 

tidak melihat secara dikotomis antara hukum Negara dan hukum adat, hukum lokal 

dan hukum agama dan seterusnya, tetapi sebagai relasi interaktif, kompetitif dan 

saling mempengaruhi satu sama lain.36  

Pluratitas kebudayaan (termasuk pluralitas hukum) sering didekati dengan ancangan 

konflik. Dalam pemikiran konflik ini, lazinnya berfokus pada perbincangan tentang 

situasi persaingan tetap dalam alam pikiran individu, antara loyalitas etnik dan 

loyalitas nasional.37 Dalam rangkaian kerja teori konflik seringkali berkutak-katik pada 

soal hubungan antara orientasi hukum masa lalu, masa kini dan hukum masa depan 

yang terdapat dalam pikiran kita.  

                                                 
34

 Ali Afandi, Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing Dalam Pembinaan Tata di Indonesia,  (Tanpa Tempat 
Terbit: Bina Aksara 1985). hal. 2. 

35
 John Griffiths, Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual, Pluralisme Hukum Sebuah 

Pendekatan Interdisiplin, (Jakarta: HuMa,2005). hal. 69.  
36

 Rikardo Simarmata, "Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum", Dalam Pluralisme Hukum 
Sebuah Pendekatan Interdisiplin, (Jakarta: HuMa, 2005). hal. 8. 

37
 Sekedar disebut sebagai contoh kajian dengan pendekatan konflik, lihat disertasi Ratno Lukito,  Hukum 

Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Sacred And Secular 
Laws, A  Study of Conflik and Resolution  in Indonesia), diterjemahkan oleh Inyiak Ridwar Muzir, (Jakarta: Pustaka 
Alvabet, 2008); Lihat juga Disertasi Bernard L. Tanya, Hukum Dalam Ruang Sosial, (Surabaya: Srikandi, 2006). Di 
dalam kedua karya ini secara baik digambarkan kompnen-komponen hukum Negara dan hukum non-negara saling 
berhubungan dan bertegangan. 
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Berbeda dengan pendekatan konflik disebut di atas, Koentjaraningrat mengajukan 

"pendekatan intergaratif" dengan mengatakan,  loyalitas etnik dan loyalitas nasional 

mendominasi dua bidang kehidupan pribadi dan bidang kehidupan umum, sehingga 

dengan demikian kedua loyalitas itu lebih sering melengkapi, daripada saling bersaing 

atau saling terlibat konflik.38  

Persolan hubungan antarsuku bangsa dapat dipertanyakan ada tidaknya 

kemungkinan, Negara multietnik dapat memperkuat kesatuan bangsanya, tanpa 

menghilangkan kebudayaan-kebudayaan suku bangsa yang ada. Maka usaha-usaha 

kebudayaan apa yang harus diupayakan oleh Negara multietnik untuk 

mempertahankan kesatuan nasional tersebut. 

Pertanyaan ini secara mutatis-mutandis dapat ditujukan pada pluralitas hukum, 

apakah dapat diciptakan kesatuan hukum melalui idiologi nasional dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanpa menghilangkan tertib hukum lain di luar 

tertib hukum Negara? Sehingga perlu kita membahas perjalanan dari pluralisme 

hukum menuju hukum nasional. 

2. Dari Pluralitas Hukum Menuju Hukum Nasional 

Kini dan seterusnya untuk NKRI sebagai Negara bangsa, telah dilahirkan pandangan 

guna menjadi arahan pengelolaan pluralitas ke dalam arus "berbeda-beda, tetapi 

satu", "bersuku-suku, tetapi satu bangsa" dan seterusnya seperti dikemas dalam 

"idiologi nasional" dan janji sumpah pemuda serta Garuda lambang Negara, yang 

                                                 
38

 Koentjaraningrat, Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional, (Jakarta: UI PPress, 1993). hal. 5. 
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bertuliskan "bhinneka tunggal ika". Maka semua itu merupakan ruang "ke-Indonesia-

an" kita yang perlu diterima sepenuhnya dengan tanggung jawab. 

Hukum nasional sebagai salah satu penghuni ruang "ke-Indonesia-an" kita,  

merupakan bagian dari wujud dan isi sistem kebudayaan Indonesia.39 Oleh sebab itu 

dibutuhkan rancangan praktis yang tidak melihat komponen tata hukum secara 

monolistik, tetapi sebagai refleksi pluralime, dimana hukum dilihat sebagai suatu 

konstruksi kebudayaan. 

Sejalan dengan nukilan di atas, Ratno Lukito dengan mengutip Masaji Chiba, 

mengajukan rancangan praktis dalam mengkaji aspek pluralisme hukum di Indonesia. 

Ia menyoal pluralisme hukum dengan pertanyaan apakah dengan tatanan hukum yang 

berbeda-beda, bisa berinteraksi dengan satu sama lain, secara harmonis ataupun 

berkonflik secara baik dalam ikatan kesatuan Indonesia.40  

Dengan demikian SHN dan komponen-komponennya tanpil sebagai pencerminan 

multikultural, dimana komponen materi hukumnya terdiri dari hukum resmi (hukum 

Negara), hukum non-resmi, seperti adat-istiadat, kebiasaan, dan kaidah yang berasal 

dari agama dan kaidah-kaidah hukum barat. Di sisi lain komponen materi hukum, 

didukung oleh aparatur hukum, kesadaran dan kebudayaan hukum yang 

dikembangkan sejalan dengan fungsi-fungsi yang diharapkan oleh sistem hukum 

tersebut. 

Dari pandangan  yang agak berbeda dengan pola pikir dijelaskan di atas, namun dapat 

dipakai sebagai kerangka teoritis untuk mengungkap hubungan komponen pluralitas 
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 Laica Marzuki, Op. Cit., hal. 22.  
40

 Ratno Lukito, Op. Cit. hal. 12. 
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hukum di Indonesia, adalah  "hubungan segi tiga" antara hukum resmi (hukum 

Negara), hukum non-resmi (hukum non-negara), dan "postulat hukum" yang masing-

masing mendukung dan berhubungan dengan unsur pertama dan kedua.  

Ratno Lukito menjelaskan hubungan segi tiga antara konstruksi (teradisi) hukum yang 

membentuk pluralitas hukum Indonesia sebagai berikut:    

1) Hukum Resmi, adalah sistem hukum yang diresmikan oleh otoritas Negara yang 

sah. Termasuk juga dalam kategori ini adalah hukum yang bersumber dari agama, 

adat-istiadat, kebiasaan yang diterima oleh hukum resmi dan diberlakukan sebagai 

hukum Negara. 

2) Hukum tidak resmi, adalah hukum yang tidak disahkan oleh otoritas Negara yang 

sah, tetapi didalam praktiknya didukung oleh kelompok masyarakat tertentu, 

didalam ataupun diluar ikatan Negara.  Di sini dicatat khusunya meliputi hukum-

hukum yang memiliki pengaruh terhadap epektifitas mengubah atau melemahkan 

hukum Negara itu.  

3) Postulat hukum, (resmi dan tidak resmi) tertentu yang berfungsi menjastifikasi dan 

mengarahkan efektifitas hukum disebut pertama dan dua.41   

 Berdasarkan nukilan di atas, fenomena pluralitas hukum Indonesia secara praktis 

dapat diungkapkan dengan baik.  Penjelasan terhadap postulat hukum seperti disebut 

di atas, mengingatkan kita pada kesadaran hukum dan kebudayaan hukum seperti 

telah diuraikan pada uraian-uraian di depan. Meskipun demikian postulat hukum 

dalam kaitan uraian ini diartikan sebagai prinsip atau sistem nilai-nilai yang khusus 

                                                 
41
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berhubungan dan berfungsi untuk menjastifikasi pengakuan atau penolakan hukum 

resmi atau hukum tidak resmi, sebagai komponen hukum nasional kita. Dalam 

penegrtian ini, postulat hukum membantu kita memahami  aspek pluralisme hukum 

secara lebih praktis.   Dengan demikian dalam diri postulat hukum terdapat 

penegasan, hukum itu tidak bebas nilai dan tidak pula memiliki karakter seragam, 

tetepi beragam dan plural.  

Ratno Lukito dengan mengutip Masaji Chiba, mengatakan postulat hukum merupakan 

"postulat identitas" yang membuat seseorang bisa mempertahankan identitas hukum 

sebagai produk kebudayaan. Ia berpendapat melalui identitas hukum ini, orang 

menentukan memilih hukum resmi atau tidak resmi. Dengan kata lain, menyesuaikan 

diri dengan perubahan situasi, tetapi dengan tetap mempertahankan identitas diri 

sendiri sebagai dasar keputusannya.42  

B. Pluralitas Hukum Dan UU Perkawinan 

Hukum  perkawinan  menarik ditelaah sebagai wilayah pluralitas hukum, sesuai dengan 

konsep dan pendekatan pluralisme hukum sepeti diuraikan di atas. Perkawinan adalah 

wilayah sosial yang dihuni oleh lebih dari satu sistem hukum. Sistem hukum yang ada di 

dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina (UUP),  dapat 

digambarkan secara sepintas sebagai berikut: 

a) Hukum negara tentang unifikasi hukum di bidang perkawinan (UUP). 

b) Hukum agama tentang sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat (1) UUP). 

c) Hukum adat tentang harta bersama (Pasal 37  UUP)  
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 Ibid. 
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d) Hukum eks kolonial, hukum adat, hukum agama yang terkait dengan masa peralihan 

(Pasal 66 UUP). 

Dari pakta hukum disebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa regim hukum negara, 

adalah hukum yang sah karena otoritas negara dengan postulat hukum dan identitas 

hukumnya sendiri, sedangkan substansi hukum adat dan hukum agama yang disebut 

dalam pasal-pasal di atas juga menjadi hukum resmi karena menjadi materi muatan dari 

UUP. Namun penerapan dan penegakanya dicakupi oleh postulat hukum asalnya,  dari  

adat dan agama sebagai sumber materiilnya. Dalam hal ini hukum adat dan agama, 

sebagai postulat hukum dan identitas hukum, menjadi dasar  jastifikasi pelaksanaan 

pasal-pasal UUP seperti disebut di atas. Namun karena hukum adat dan agama telah 

menjadi materi muatan UUP, maka rezim hukum adat dan agama telah ganti baju serta 

mendapat sumber formalnya dari negara. Meskipun demikian postulat hukum masing-

masing, adat dan agama, tetap merujuk pada kebudayaan dan struktur kaidah-kaidah 

hukum yang melahirkannya. Oleh sebab itu, permasalahan tentang keberlakuan dan 

keberfungsiannya, tetap berada pada wilayah asalnya masing-masing. Maka dalam hal 

demikian, diperlukan adanya pembinaan hukum berikutnya, khusunya tentang postulat 

dan kebudayaan hukumnya masing-masing. 

Dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat Peusangan (data tahun 1985), 

diungkapkan bagaimana nilai-nilai hukum adat mempengaruhi penerapan dan 

penegakan ketentuan UUP. Paradigma yang dijadikan obyek penelitian pada saat itu, 

adalah ketentuan UUP tentang pencatatan perkawinan, poligami, dan perceraian yang 
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diprsulit. Dari penelitian tersebut, diungkapkan berbagai hal sebagaimana diilustrasikan 

berikut ini: 

1) Keharusan pencatatan perkawinan sebagai fungsi yang dikehendaki oleh UUP, 

melahirkan dikotomi dalam pelaksanaannya. Dari sini dikenal "perkawian resmi" dan 

"perkawinan tidak resmi" dengan postulat hukumnya masing-masing. Perkawinan 

bentuk pertama, merupakan perkawinan yang dilaksanakan dalam hukum adat, 

hukum Islam dan hukum Negara, secara sekaligus. Adapun perkawinan bentuk 

kedua, karena suatu hal, tidak terjangkau fungsi pencatatan nikah yang dikehendaki 

oleh hukum negara. Perkawinan tidak resmi dikualifikasi sebagai berbuatan 

melenggar undang-undang, tetapi di pihak postulat hukum adat dan Islam, 

perbuatan ini ditolir. Kedua bentuk perkawinan ini tetap eksis dalam masyarakat 

Peusangan Aceh Utara. Pelaksanaan kedua bentuk perkawinan ini saling 

berhubungan, karena pertama hukum negara tentang pencatatan perkawinan hanya 

berlaku bagi "perkawinan normal atau biasa", artinya memenuhi syarat formal yang 

diminta oleh UUP. Sebaliknya perkawinan tidak resmi, pada umumnya  merupakan 

"perkawinan tidak nomal, atau diluar yang bisa" misalnya "kawin hamil". Hukum 

adat dan Islam "membolehkan kawin hamil". Namun dalam pelaksanaannya 

terdapat perbedaan: di sisi hukum adat, wanita hamil dapat dikawinkan baik dengan 

laki-laki penyebab kehamilan atau laki-laki lain, sebagai penutup malu; sedangkan  di 
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sisi hukum Islam: wanita hamil tersebut, hanya boleh dikawinkan dengan  laki-laki 

penyebeb kehamilan mempelai wanitanya.43 

2) Poligami dipersulit sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh UUP. Pencapaian tujuan 

ini menjadi wilayah bekerjanya konsep pluralisme hukum. Meskipun UUP sebagai 

hukum negara mewajibkan izin poligami dari isteri yang dikelurkan dengan 

penetapan pengadilan. Namun praktik poligami tanpa izin istiri ataupun penetapan 

pengadilan masih eksis seperti keadaan sebelum berlakunya UUP. Hal ini terjadi, 

pertama karena postulat hukum adat dan Islam mentolerir praktik laki-laki dapat 

mempunyai isteri lebih dari seorang.  

3) Perceraian dipersulit sebagai tujuan diundangkannya UUP. Pelaksaan fungsi ini tidak 

terlaksana dengan baik. Perceraian di luar UUP masih eksis, meskipun UUP tersebut 

mengatur perceraian sebagai kewenangan pengadilan.    Namun dalam pelaksanaan 

dan penerapannya, UUP tidak cukup berwibawa  untuk menghilangkan bentuk 

perceraian di bawah tangan tersebut. Dari  sini, dilahirkan juga dikotomi, 

"perceraian resmi"  dan "perceraian tidak resmi". Bentuk perceraian kedua ditolak 

oleh hukum negara, tetapi dibenarkan oleh hukum adat dan hukum agama. Dari 

data ini, hukum negara diketahui tidak cukup berwibawa menghentikan kebiasaan 

                                                 
43

 Lihat lebih lanjut Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1992). hal. 125. Dijelaskan  dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, 
dapat dikawinkan dengan pria yang menghamimlinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 
(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya 
perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikadung lahir. 
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perceraian sebagai tindakan sendiri. Sementara  perceraian di bawah tangan 

dibolehkan oleh hukum adat dan hukum Islam.44 

Kedudukan hukum adat dalam UUP menarik dikaji. Dari pakta hukum yang ada, diketahui 

bagian tertentu dari hukum perkawinan adat mengalami perubahan. Diketahui dalam 

UUP asas poligami yang dianut oleh hukum adat dan Islam, diubah menjadi asas 

monogami. Demikian juga pencatatan pernikahan dan perceraian adalah kewenangan 

aparatur yang ditunjuk berdasarkan UUP. Bagian lain hukum adat perkawinan yang 

diangkat dan dijadikan  isi  UUP, adalah harta benda perkawinan, bila terjadi perceraian 

diatur menurut hukum masing-masing.  

Substansi hukum adat perkawinan yang masih hidup hingga sekarang,  adalah beberapa 

rangkaian perbuatan hukum (adat) dalam pelaksanaan perkawinan, yakni peminangan, 

pernikahan dan respsi perkawinan.  

Khusus untuk pernikahan di antara dua orang penganut agama Islam, maka perbuatan 

hukum ijab-kabul dilaksanakan menurut hukum Islam. Perbuatan hukum lainnya, yakni 

peminangan dan respsi perkawinan, dilakuan dengan kaidah adat-istiadat. Rentetan 

perbuatan ini, merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, menurut rezim 

hukum yang mendasarinya.45  

Bagian dari hukum adat perkawinan yang tersisa dan bertahan hidup ini dilaksanakan 

sebagai bagian pelengkap dari pelaksanaan  UUP, walaupun hanya sebagai pelengkap 
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 Ahmad Ubbe, Op. Cit., hal. 173-ff. 
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 Ahmad Ubbe, Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesinambungan dan Perubahannya,  (Jakarta: 
Watmpone). 2008. hal. 53. 



169 

 

 

tetapi menambah mantapnya dan membuat pelaksanaan  UUP tidak saja sebagai suatu 

peristiwa hukum, tetapi peristiwa kebudayaan dan bahkan sebagai ibadah. 

Kedudukan hukum adat perkawinan setelah berlakunya UUP, digambarkan oleh T. O. 

Ihromi dengan mengatakan, jika sudah diatur, yang menguasainya adalah  UUP dan 

kemudian pelaksanaannya diatur menurut peraturan pelaksanaan, sedangkan mengenai 

hal-hal yang sudah tercantum dalam UUP, tetapi belum ada peraturan pelaksanaannya, 

atau mengenai hal-hal yang sama sekali tidak tercantum dalam Undang-Undang, maka 

yang menguasainya adalah ketentuan yang ada sebelum 1 Oktober 1975, jadi antara lain 

meliputi hukum adat.46 

Selanjutnya persoalan hubungan hukum Islam dengan hukum adat di Aceh perlu 

mendapatkan perhatian. Dilihat dari titik pandang hukum Islam, dikenal postulat hukum  

Al-Adat Muhakkamah, yang berarti adat dapat dijadikan hukum. Konsepsi dan cara kerja 

ulama-ulama Islam, dalam transformasi hukum, bila posisi adat berhadapan dengan 

hukum Islam, maka hukum Islam mentolerir praktik adat, sepanjang tidak berlawanan 

dengan ketentuan eksplisit dari  Quran  dan Hadis.47 

Di sisi lain, postulat hukum adat melihat hubungannya dengan hukum Islam   sebagai 

hubungan yang saling melengkapi. Di masyarakat hukum Aceh hubungan ini  dirujuk pada 

postulat hukum "hukoom ngong adat, lagee zat ngon sifeuet". Maksud perkataan itu ialah 
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 T. O. Ihromi, Adat Perkawinan Toraja Sa'dan Dan Tempatnya Dalam Hukum Positip Masa Kini, 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hal. 135. 
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 Lihat selanjutnya pada Syahrizal, Hukum dan Hukum Islam di Indonesia, Refliksi terhadap Beberapa 

Bentuk Integrasi Hukum  dalam Bidang Kewarisan di Aceh, Batuphat-Lhoksumawe, Nanggroe Aceh Darussalam: 
Yayasan Nadiya, 2004).  Lihat juga Islmail Muhammad Syah, Pencaharian Suami Isteri di Aceh Ditinjau Dari Sudut 
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi Doktor, (Medan: Universitas Sumatera  
Utara, 1985). hal. 322. 
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hukum adat dan hukum Islam satu, tak terpisahkan, seperti satunya sifat dan zat. 

Hubungan menyatu adat dan agama, dijelaskan lebih lanjut dalam postulat hukum yang 

mengatakan, "adat bak poteu meureuhom, hukoom bak Syiah Kuala". Maksudnya adat 

dipegang oleh raja, sedangkan hukum (Islam) dipegang oleh ulama48. Jadi dalam hal ini, 

hubungan hukum adat sebagai "hukum kerajaan" ditempatkan setara dan dalam ikatan 

sinergis dengan hukum Islam sebagai "hukum ulama". 

C. Perkawinan Antara Dua Orang Berbeda Agama Dan  Adat Bugis 

Di masa pemerintahan raja Bone ke XXII, La Temmasonge To Appawelling, (1749-1775), 

dicatat mempunyai 80 putera-puteri dari isteri-isterinya yang berjumlah sangat banyak. Di 

antara isterinya yang banyak itu, terdapat seorang wanita Belanda dan beragama 

Keristen. Perkawinan Temmasonge dengan orang Belanda tersebut, digolongkan sebagai 

planggaran adat dan Islam. Oleh  sebab itu tidak dicatat dalam silsilah raja.  Isteri dan 

anak-anaknya pun tidak menjadi ahli waris kerajaan. 

Sanksi terhadap pelanggar perkawinan pasangan beda agama, sangat beraneka ragam di 

antaranya, perkawinan itu tidak melahirkan hubungan kesanak-saudaraan. Dari sebab itu, 

isteri dan anak pasangan kawin beda agama, tidak saling mewaris harta kekayaan,  karena 

terhalang perbedaan agama. 

Prosedur penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran perkawinan pasangan berbeda agama 

melalui beberapa cara. Sebagian melalukan pemutusan hubungan kesanak-saudaraan 
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 Ahmad Ubbe, Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan (Study Tentang Pelembagaan 
UUP), Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, Aceh, 1985. hal. 8. Hal yang sama dapat 
juga dalam Ahmad Ubbe, "Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan (Study Tentang Pelembagaan 
UUP 1974)", Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun Ke-XVIII, April 1988. hal. 173-ff. 
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melalui kenduri yang diakhiri dengan menghayutkan barang milik pelaku pelanggaran 

larangan kawin beda agama. 

Sebagian lagi melakukan pemutusan hubungan kesanak-saudaraan hanya dilakukan 

dengan pernyataan kepada anggota keluarga. Upacara dan pernyataan ini merupakan 

perbuatan hukum dengan akibat putusnya kekerabatan dan hilangnya hak waris di antara 

mereka.     

Perkawinan pasangan berbeda agama masih terjadi, dari sudut pelakunya, dicatat baik 

oleh pasangan wanita suku bugis/Islam dengan lelaki non Bugis/non Islam dan sebaliknya.  

Berikut ini ada beberapa kasus kawin pasangan berbeda agama yakni: 

1. Mempelai Lelaki Bugis/Islam, bernama M. berpendidikan  menegah dan dari 

keluarga berstutus sosial rendah, menikah dengan wanita Menado/Keristen, 

bernama Z. berpendidikan dan berstatus sosial rendah pula. Pada awalnya  M dan Z 

bekerja di perusahaan milik paman mempelai lelaki. M melakukan pernikahan tanpa 

restu dari keluarga, terutama dari pamanya sendiri. Oleh sebab itu M dinyatak 

melanggar larangan agama dan adat keluarga. Pasangan ini dipecat dari perusahaan 

dan M tidak lagi mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarganya.  

Segala upaya ditempu M untuk mendekatkan diri, isteri dan anak-anak kepada 

keluarganya, namun tidak berhasil. Di pihak keluarga, M dan anaknya bukan siapa-

siapa lagi, mereka dianggap telah mati. Anak-anak, bersama ibu menganut Keristen 

dan hanya berkerabat dengan keluarga ibunya itu. Sementara M. hidup kadang ke 

mesjid kadang ke gereja, serta kadang bekerja atau menganggur. 
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2. Seorang wanita, bernama NW, bangsawan Bugis/Islam, terhormat dan 

berpendidikan tinggi, berjodoh dengan bangsawan Flores/Katolik, bernama MB, 

terhormat dan juga  berpendidikan tinggi.  Semasi kecil, NW  menjadi siswi SMP 

Perater di Makassar. Melanjutkan pendidikan hingga menjadi sarjana di Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, ia berjodoh dengan 

teman kuliahnya MB,  yang kemudian menjadi pejabat dan tokoh yang sangat 

terpandang dan berpengaruh. 

Di tengah perjalanan hidup pasangan ini, NW meleburkan diri dan mengikuti agama 

saminya. Meskipun hubungan  keluarga terputus, NW tidak menyesal dengan 

agama barunya, yang telah dipelajarinya sejak usia belia.  Semetra agama awalnya 

hanyalah kebetulan, kareana sebab kelahiran saja. Meskipun hubungan NW-keluaga 

terputus, namun NW tidak peduli dan dia telah meleburkan diri di lingkungan adat 

dan agama suaminya, serta sama sekali lupa pada agama dan tradisi daerah asalnya.    

3. Seorang lelaki Bugis/Islam, bernama AH, dosen perguruan tinggi terkemuka di 

Makassar, berjodo dengan wanita Menado/Keristen, bernama SS, dosen perguruan 

tinggi di wilayah itu. Ketika pasangan beda agama ini pindah dari Makassar ke 

Jakarta, karena alasan pendidikan S2, mereka diminta menyerahkan foto Copy kartu 

tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga di Rukun Tetangga (RT) setempat. Pada 

KTP ibu dan dua anaknya tercatat Keristen sebagai agamanya, sedangkan di KTP 

ayah tercatat Islam sebagai agamanya. 

Pada saat AH dirawat di Rumah Sakit, keluaga Bugisnya bergantian membaca Surat 

Yasin dan diikuti oleh AH. Namun ketika AH koma (sakratul maut) anak, SS dan 
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keluarganya, menyanyikan lagu penghiburan kepada AH, yang tidak lagi sadarkan 

diri. Tatkala kematiannya datang, AH dimandikan, dikapani dan dikebumikan di 

pemakaman umum Keristen.  

4. Seorang wanita Bugis/Islam, bernama RN, berpendidikan dan berstatus sosial tinggi. 

RN dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu guru agama Islam. Mendapatkan kekasih, 

seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran, suku Batak/Katolik, bernama LT. Tatkala 

pernikahannya berlangsung, LT dan RN menalukkan diri pada syariat Islam dan 

tradisi Bugis. Namun ketika LT mengucapkan sumpa pada acara wisuda sarjananya, 

ia melakukannya dengan tradisi Keristen. Setiap Bulan Puasa dan hari raya Islam, LT 

menyesuaikan diri, bahkan ikut puasa dan salat. Namun pada acara kematian 

ibunya, LT menyelenggarakan pesta kematian Batak di rumah kediaman LT dan RN, 

atas dasar alasan bahwa,  LT  anak lelaki pertama di keluarganya, maka dia harus 

ketempatan upacara tersebut. Pada beberapa saat setelah wafatnya, LT dipakaikan 

busana kematian jas dan celana. Namun beberapa saat setelah itu, jas dan 

celananya dibuka oleh keluaga RN, kemudian dimandikan dan dikapani sesuai 

tradisi Islam. Tujuh hari setelah kematiannya, tahlil dan baca Yasin pun berjalan 

terus. Anak-anak pasangan LT dan RN menjadi anak soleh dan soleha, rajin 

mengirim doa kepada ayahandanya. 

Sedikit Analisis: 

Dari empat kasus diulas di atas, telah dapat diungkapkan bahwa perkawinan 

pasangan berbeda agama, juga menjadi wilaya sosial, ajang beda suku dan tradisi. 
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Perkawinan demikian selalu menyebabkan perbedaan yang sangat tajam dan 

merusak keharmonisan keluarga kecil atau pun besar. 

Pada perkawinan pasangan berbeda agama poin 2,  tidak berdampak pada kehidupan keluarga 

kecil. NW melakukan peran dan pengorbanan yang sangat tinggi untuk keharmonisan dan 

kebahagian keluarga. Hal ini bisa terjadi karena NW meleburkan diri dan melupakan agama dan 

tradisi keluarga asalnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada permasalahan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Bahwa UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan campuran dalam 

artian perkawinan beda agama. UU Perkawinan hanya mengenal perkawinan campuran 

dalam artian perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 

berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan 

Indonesia.  sebagaimana di atur dalam Pasal 57 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dengan 

demikian UU Perkawinan tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama secara 

eksplisit. 

Berbeda dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 ini, UU Perkawinan Campuran Tahun 

1898 No. 158 (Gemengde Hoowelijken Regeling stbl. 1898 No. 158) menyatakan bahwa 

perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukanmenjadi penghalang terhadap 

perkawinan (Pasal 7 GHR) . Sesuai dengan Ketentuan Penutup Pasal 66 UU Perkawinan, 

maka Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 

158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur 

dalam UU Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.   

Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Semua 

agama di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Aliran Kepercayaan 
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pada prinsipnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Dengan demikian, ke-sah-an 

perkawinan beda agama ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaan itu. 

2. Setelah 37 tahun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disahkan, ternyata masalah perkawinan 

beda agama masih tetap menarik perhatian. Meskipun secara agama tidak diperbolehkan, 

ternyata dalam praktek terjadi perkawinan beda agama. Dalam praktek, muncul problema 

menyangkut perkawinan beda agama,misalnya perkawinan antara seorang  wanita Islam 

dengan pria non Islam. Jika ditinjau dari segi agama Islam, maka perkawinan demikian tidak 

dibenarkan. Jika hendak melangsungkan perkawinan beda agama itu dihadapan Pejabat 

Nikah Islam maka tidak dapat dilaksanakan. Pengadilan agamapun tidak akan 

membenarkannya.Tetapi dalam praktek kita saksikan perkawinan seperti itu 

dilangsungkan. 

Seperti diketahui, menurut kenyataan agama manapun sedapatnya menghendaki bahwa 

pemeluk-pemeluk agama itu menikah dengan orang-orang yang mempunyai agama yang 

sama. Menurut Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengenai perkawinan campuran 

UU No. 1 Tahun 1974 menganut pengertian yang sempit. Kenyataan menunjukkan bahwa 

adanya perkawinan campuran anatar suami-istri  tidak dapat hindari. Sesuai dengan jiwa 

dari  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 itu (Undang-undang perkawinan yang baru) yang 

menganut prinsip keseimbangan anatar suami isteri, maka seharusnya kedua belah pihak 

bermusyawarah untuk menentukan hukum agama mana yang akan dipakai. Jadi menurut 

Mahkamah Agung para pihak harus berunding lebih dahulu hendak memilih hukum yang 

mana. Jika mereka tetap tidak mau mengalah, maka hal ini akan berarti kedua-duanya tidak 

bisa melangsungkan perkawinan. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bahwa 
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“ada pendapat lain yang menyatakan bahwa karena tentang hal ini belum diatur dalam 

Undang-undang perkawinan baru tahun 1974 ini, maka dapatlah dipergunakan Peraturan 

Perkawinan Campuran yang lama (GHR) tadi.Yaitu, bahwa perkawinan dapat dilangsungkan 

sesuai dengan hukum yang berlaku untuk pihak sang suami (Pasal 6 GHR). Hukum daripada 

pihak suamilah yang dipergunakan seperti ditentukan oleh GHR ini.  Menurut Mahkamah 

Agung, azas ini dapat digabung yaitu calon suami harus bermusyawarah untuk menentukan 

hukum agama mana yang dipakai. Kalau tentang hal ini tidak tercapai kata sepakat, maka 

berlakulah GHR. Jika sampai pada perkawinan harus dilangsungkan menurut agama pihak 

isteri yang beragama Islam, maka perkawinan ini dalam praktek toch tidak dapat 

dilangsungkan. Tetapi, harus dicari jalan keluar dengan penyelesaian kedua, yaitu minta 

penetapan dari Pengadilan Negeri yang membenarkan berdasarkan ketentuan dalam 

Peraturan Perkawinan Campuran, bahwa perbedaan agama tidak merupakan penghalang 

untuk dilangsungkan sesuatu perkawinan.  

B. Rekomendasi 

1. Perlu adanya suatu pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama yang 

komprehensif dengan antara lain melibatkan para cendikiawan masing-masing agama, 

pemerintah, dan lembaga peradilan. 

2. Perlu adanya pertemuan ilmiah berupa seminar tentang perkawinan beda agama 

dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 

3. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait yang terkena dampak 

perkawinan beda agama.  
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