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ABSTRAK

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Oleh:

EKA FITRI WAHYUNI

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang oleh
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Rata-rata presentase perkawinan beda agama dari setiap agama di
Indonesia di tahun 1980 mencapai 18,3%, tahun 1990 mencapai 26,7% dan tahun
2000 mencapai 19,5%. Berdasarkan jumlah perkawinan beda agama dari tahun ke
tahun, maka perkawinan beda agama tetap saja dilaksanakan meskipun telah
dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal itulah yang menjadi dasar ketertarikan
penulis dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah tentang
pelaksanaan perkawinan beda agama, perkawinan beda agama menurut perspektif
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan beda
agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis
normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama
berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dilaksanakan karena perkawinan beda
agama tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan di dalam
kedua ketentuan hukum tersebut. Perkawinan beda agama menurut perspektif
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan
yang dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena
tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 sehingga menentukan status perkawinan yang tidak sah. Hal
demikian akan menimbulkan akibat hukum diantaranya terhadap waris yang tidak
dapat diperoleh seorang anak dari ayahnya karena anak yang lahir dari
perkawinan beda agama dianggap sebagai anak tidak sah sehingga hanya dapat



mewaris dari ibunya saja. Akibat terhadap harta kekayaan keduanya diberikan
kebebasan untuk mengatur harta kekayaan masing-masing. Akibat terhadap
perwalian bahwa perwalian terhadap anak tidak diharuskan untuk memiliki agama
yang sama dan perwalian untuk wali nikah juga tidak dijelaskan secara rinci di
dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat terhadap
pasangan yaitu tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perkawinan beda agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)
merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan sehingga menimbulkan status
hukum tidak sah terhadap perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama menurut
perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan berakibat pada waris yang tidak
dapat diperoleh anak dari perkawinan beda agama. Akibat terhadap harta
kekayaan tidak dapat diadakannya syirkah (penggabungan harta) di antara
perkawinan beda agama. Akibat terhadap perwalian diantaranya tidak dapat
diadakannya perwalian anak dan perwalian terhadap wali nikah karena terhalang
oleh agama yang berbeda. Akibat terhadap pasangan yaitu tidak tercapainya
tujuan dari perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan

seorang pria yang bertujuan untuk memperoleh keturunan dan membentuk

suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Perkawinan tidak

hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang

berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu

perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu

yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah

merumuskan definisi perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

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

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Maksud dari ikatan lahir batin yaitu kedua belah pihak secara jasmani saling

membantu satu sama lain dan sungguh-sungguh dalam membina rumah
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tangga, mencerminkan keluarga yang harmonis serta saling berinteraksi

dengan sesama dalam menjaga hubungan baik di lingkungan

masyarakat, 1 sedangkan ikatan batin yaitu suatu perasaan yang saling

menyayangi, dan perasaan cinta yang begitu kuat, tumbuh dan saling mengikat

dalam hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang kokoh

dan hidup bahagia,2 tentunya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

maka dalam rumah tangga kedua belah pihak selalu bahagia dan kekal.

Seorang wanita dengan seorang pria harus memenuhi syarat dan rukun

perkawinan dalam melakukan suatu perkawinan. Apabila syarat dan rukun

perkawinan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan yang mereka lakukan

tidak akan sah baik dari segi hukum maupun agama. Aturan mengenai

perkawinan di Negara Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara resmi sejak tanggal

diundangkannya yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara

efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan ini selain meletakkan asas-asas sekaligus

menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum yang menjadi

pegangan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan

perkawinan, sedangkan dalam undang-undang perkawinan tersebut mengatur

tentang prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, syarat sahnya suatu

1Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”,Lex Privatum,
Volume 1 Nomor 2, Juni 2013, hlm. 132
2Ibid
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perkawinan, harta bersama suami istri, larangan perkawinan dan lain

sebagainya.

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada aturan lain

yang mengatur tentang Perkawinan dalam lingkup agama Islam yaitu

Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ini juga diatur

tentang syarat – syarat perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dan lain

sebagainya. Pada dasarnya antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki substansi yang tidak

jauh berbeda tentang tata cara pelaksanaan Perkawinan. Jika Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan substansinya mengarah pada hukum

positif Indonesia atau bersifat nasional sedangkan Kompilasi Hukum Islam

memiliki substansi yang berbasis agama Islam.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks,

maka permasalahan yang timbul pun akan semakin kompleks juga.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab dan akibat

bagi pasangan yang melakukan perkawinan. Perkawinan yang sering

menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat yaitu perkawinan campuran,

perkawinan sedarah, perkawinan beda agama, dan lain sebagainya. Masalah

perkawinan beda agama akhir-akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik di

kalangan artis maupun di kalangan masyarakat umum. Perkawinan beda

agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang

berbeda agama maupun Negara yang menyebabkan bersatunya dua peraturan

yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum
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agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan

kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.3

Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia semakin tahun semakin

bertambah. Semakin bertambahnya jumlah perkawinan beda agama di

Indonesia menunjukkan semakin berkembangnya penerimaan pluraritas.

Pertambahan perkawinan beda agama dapat terlihat di dalam tabel berikut.

Tabel Angka PBA Menurut Agama, Tahun dan Jenis Kelamin

Sumber : Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan beda agama tetap

saja terjadi dari tahun ke tahun meskipun telah dilarang. Rata-rata presentase

perkawinan beda agama dari setiap agama di Indonesia di tahun 1980

mencapai 18,3%, tahun 1990 mencapai 26,7% dan tahun 2000 mencapai

19,5%. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa laki-laki cenderung melakukan

perkawinan beda agama dibanding perempuan. Perkawinan beda agama juga

terjadi pada pasangan saudari P dengan suaminya. Dimana saudari P memiliki

agama Islam sedangkan suaminya memiliki agama Budha. Keduanya

melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 dan hingga sekarang perkawinan

3Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hlm.
206

Agama
1980 1990 2000

L P L P L P
Islam 0,7 0,6 0,9 0,9 0,5 0,6
Protestan 6 8,6 10,6 13,8 5,1 3,6
Katolik 13,3 15,4 11,4 8,7 6,9 13
Hindu 19 9,6 16,3 2,7 60 -
Budha - - 37,5 21,9 - -
Lain-lain - - 35,5 - - -
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mereka masih berlangsung. Mereka memilih untuk melakukan perkawinan

beda agama di Bekasi. Perkawinan yang mereka laksanakan hanya

berdasarkan kasih sayang tanap menghiraukan agama yang berbeda di antara

keduanya.

Beragam agama yang dimiliki oleh Negara Indonesia tidak menutup

kemungkinan akan terjadinya suatu perkawinan beda agama. Meskipun

dengan dilaksanakannya perkawinan beda agama akan menimbulkan banyak

masalah di dalam perkawinan tersebut sehingga banyak pihak yang

menentangnya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mr.

Hazairin terkait dengan perkawinan yang dilakukan apabila pasangan tersebut

memiliki agama yang berbeda. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Mr. Hazairin4

menunjuk pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan

bahwa :

a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaan itu.

b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku

Menurut  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan

dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan

kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan dan dicatatkan. Apabila

pasangan yang melakukan perkawinan tidak melaksanakan syarat dan

4Pendapat Prof. Dr. Mr. Hazairin dalam Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet III, PT
Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 7
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ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan

tersebut tidak sah, dengan demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan pada agama

masing-masing. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang

menggolongkan perkawinan antar pemeluk agama di dalam bab larangan

perkawinan. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang

tidak beragama Islam. Selanjutnya Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama

Islam dengan pria yang tidak beragama Islam.

Menurut Agama Katolik perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan

yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena

perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang

suci),5 sedangkan agama Protestan pirnsipnya menghendaki agar penganutnya

kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan adalah

untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebagahagiaan itu akan sulit tercapai

apabila suami istri tidak seiman. Menurut agama Budha, perkawinan beda

agama diperbolehkan asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara

agama Budha, dimana di dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai

diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”,

yang merupakan dewa-dewa umat Budha, walaupun calon mempelai yang

bukan Budha diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu.6 Dalam agama

5Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, Pernkahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan
dan Analisi Kebijakan, Komnas HAM, Jakarta, 2005, hlm. 207
6Ibid¸hlm. 212
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Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai itu telah menganut

agama yang sama, yaitu agama Hindu. Perkawinan dengan penganut agama

lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut hukum Hindu suatu perkawinan

hanya sah jika dilaksanakan upacara pernikahan apabila kedua calon

pengantin beragama Hindu. Berdasarkan uraian di atas, semua agama

mengharuskan untuk melakukan perkawinan yang sah menurut agamanya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan bahwa antara Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

memiliki perspektif sendiri menanggapi tentang perkawinan beda agama yang

semakin sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu, penulis

tertarik untuk melihat bagaimanakah perkawinan beda agama jika dilihat dari

perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul

“Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan beda agama?

2. Bagaimanakah perkawinan beda agama menurut perspektif Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

3. Bagaimanakah perkawinan beda agama menurut perspektif Kompilasi

Hukum Islam (KHI)?
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C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan

bidang kajian. Ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Perdata yaitu

Hukum Perdata Indonesia berupa Hukum Perkawinan Indonesia yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Hukum Islam berupa Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. Ruang

lingkup penelitian ini termasuk kajian hukum perdata khususnya Hukum

Perkawinan. Objek kajiannya meliputi perkawinan beda agama di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang

menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis tentang proses pelaksanaan

perkawinan beda agama.

2. Mengetahui, memahami dan menganalisis tentang perkawinan beda agama

menurut perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

3. Mengetahui, memahami dan menganalisis tentang perkawinan beda agama

menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis

maupun praktis.
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1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

dalam memberikan sumbangsih dalam Hukum Perkawinan.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan Hukum Perkawinan,

khususnya dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan Hukum

Perkawinan pada Perkawinan Beda Agama.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut

arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang

pria dengan seorang wanita.7

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin

atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “Satu

sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia,

hewan maupun tumbuhan”.8

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu

perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

7Mohd. Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1999, hlm 1
8Sayid Sabiq dalam buku Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group,
Jakarta, 2003, hlm. 10
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membentuk keluarga bahagia. 9 Definisi itu memperjelas pengertian

bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, perkawinan

mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang

saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, jauh dari

segala yang dapat diartikan sebagai suatu paksaan.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau

ikatan. 10 Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad

yang sangat kuat (mitsaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah

dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal

bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya

dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat

9Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum
Adat”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan¸ Volume 7 No. 2, Desember 2016,
hlm. 415
10Ibid, hlm. 416
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perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah

apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak

sahnya suatu perkawinan.11 Rukun perkawinan yaitu calon suami, calon

istri, wali nikah dari calon istri, dua orang saksi laki-laki, mahar, dan

ijab Kabul.12 Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus

dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian

dari akad perkawinan.13

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah

syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga dengan

syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau

prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan

undang-undang disebut juga syarat objektif.14

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan

Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

mempelai.

11Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis
di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 107
12Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, Gunung Pesagi, Bandar
Lampung, 2015, hlm. 50
13Neng Djubaidah, op. cit, hlm. 107
14Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
hlm. 76
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2) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang

belum berusia 21 tahun.

Pasal 7 ayat (2)

Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita

sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan.

Pasal 8

Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan luruh ke bawah ataupun

ke atas.

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara

seorang dengan saudara neneknya.

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan

ibu/bapak tiri.

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,saudara

susuan dan bibi/paman susuan.

5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari

seorang.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain

yang berlaku, dilarang kawin.
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Pasal 9

Seseorang yang masih terikat tapi perkawinan dengan orang lain tidak

dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2)

dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan

bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak

menentukan lain.

Pasal 11

Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah

lampau tenggang waktu tunggu

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan

perkawinan harus ada:

a) Calon suami

b) Calon istri

c) Wali nikah

d) Dua orang saksi

e) Ijab dan Kabul

Syarat-syarat calon suami yaitu:15

a) Beragama Islam

15Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, Gunung Pesagi, Bandar
Lampung, 2015, hlm. 50-51
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b) Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum agama

maupun hukum Negara jelas berjenis kelamin laki-laki

c) Orangnya tertentu, maksdunya identitas diri pribadi dan

keluarganya jelas

d) Tidak mempunyai istri empat orang

e) Tidak ada paksaan

f) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada

hubungan semenda dengan calon istri

Syarat-syarat calon istri adalah:16

a) Beragama Islam

b) Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berkelamin

perempuan

c) Orangnya tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnya adalah

orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri

ataupun orang tuanya

d) Sehat jasmani dan rohani

e) Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah

f) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak

ada hubungan semenda dengan calon suami

Syarat-syarat untuk wali nikah:17

a) Laki-laki

b) Dewasa

16Ibid, hlm. 51
17 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 10
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c) Mempunyai hak perwalian

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya

Syarat-syarat untuk saksi adalah sebagai berikut:18

a) Beragama Islam

b) Laki-laki asli

c) Dewasa

d) Tidak pelupa atau pikun

e) Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu

Syarat-syarat Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon

istri dalam akad perkawinan sebagai lambing kecintaan calon suami

terhadap calon istrinya serta perlambang kesediaan calon istri menjadi

istrinya.19Syarat-syarat mahar yaitu:

a) Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami

b) Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang

akan dijadikan mahar adalah halal

Syarat Ijab Kabul

Syarat Ijab:20

a) Diucapkan lafadznya dengan jelas dan tegas

b) Diucapkan oleh walinya atau wakilnya

18Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Op. Cit, hlm. 51
19Ibid
20Ibid
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c) Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik

pengantinnya maupun saksi-saksinya

Adapun syarat Kabul yaitu:21

a) Lafadz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari

kata-kata nikahnya

b) Diucapkan oleh calon suami

c) Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para

saksinya

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-

formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. 22 Syarat-syarat formal

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3

ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan

dilangsungkan”.

c. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan

21Ibid
22Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm. 76
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bahagia 23 , sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh

Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:24

a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan

menumpahkan kasih sayang

c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan

kerusakan

d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima

hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang

halal

e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang

tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Adapun tujuan perkawinan bedasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan bertujuan untuk

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang

tentram penuh kasih sayang).

d. Larangan Perkawinan

Selain syarat-syarat perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan juga memuat larangan-larangan untuk melakukan

23Abdul Rahman Ghozali, op.cit, hlm. 22
24Pendapat Imam al Ghozali dalam buku Abdul Rahman Ghozali,Ibid, hlm. 22
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perkawinan. Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh

melakukan perkawinan,25 hal tersebut termuat dalam Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara

dua orang sebagai berikut:

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke

atas

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu

antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua

dan antara seorang dengan saudara neneknya

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan

ibu/bapak tiri

d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan

e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau

kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari

seorang

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain

yang berlaku dilarang kawin

Larangan perkawinan juga diatur di dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum

Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan

seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab dengan:

a) Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau

keturunannya

25Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet I, Unimal Press,
Lhokseumawe, 2016, hlm. 51
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b) Seorang wanita keturunan ayah atau ibu

c) Seorang wanita saudara yang melahirkannya

Karena pertalian kerabat semenda dengan:

a) Seorang wanita yang melahirikan istrinya atau bekas isitrinya

b) Seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya

c) Seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali

putusnya perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul

d) Seorang wanita bekas istri keturunanya

Karena pertalian sesusuan dengan:

a) Wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

b) Weorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke

bawah

c) Weorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke

bawah

d) Seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas

e) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

2. Perkawinan Beda Agama

a. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh

orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda

antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertian perkawinan beda

agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa

perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara
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seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama,

menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai

syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan

hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk

keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.26

Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I Ketut Artadi, SH

yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing

berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,27 sedangkan

menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan antara agama

yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk

agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang

lainnya. 28 Berdasarkan rumusan pengertian perkawinan antar agama

oleh para sarjana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan

masing-masing tetap mempertahankan agamanya.

Merumuskan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, pengertian tentang perkawinan beda agama tidak diatur

secara jelas di dalamnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

26Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, “Fikih Perkawinan Beda
Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, Fikrah:
Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016, hlm. 121
27Ibid
28Ibid
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tentang Perkawinan menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan

perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang berada

di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”. Rumusan pasal

ini tampaknya tidak jelas apakah yang dimaksud dengan “tunduk pada

hukum yang berlainan” itu dilihat dari hukum karena berbeda golongan

penduduknya. Akibat tidakjelasan rumusan pasal diatas menimbulkan

beberapa penafsiran di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat

bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang

tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan

penduduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan antara

orang-orang yang berlainan agamanya dan ada juga yang berpendapat

antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.29

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

menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan pengertian bahwa

perkawinan beda agama pada dasarnya tidaklah diperkenankan karena

perkawinan yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang memiliki

kesamaan agama dan kepercayaan.30

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah

perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu

29H. Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 2
30Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Hak Asasi Manusia”, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam, Volume 7
Nomor 1, April 2017, hlm. 90
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agama, agama calon suami atau agama calon istri, bukan perkawinan

yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami

istri dan atau keluarganya.31

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Berdasarkan ajaran Islam, kehidupan suami-istri akan dapat terwujud

bila suami-istri memiliki keyakinan agama yang sama, karena keduanya

berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam.

Tetapi sebaliknya, apabila suami-istri berbeda agama, maka akan timbul

berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal

pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama

makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan beda agama pada

prinsipnya tidak memperkenankannya, dalam al-Qur’an secara tegas

dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti

yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 221:

تِ تَنِكُحوْا َوَال  ۡشرِ ٱۡلُمۡشِرَكٰ ن مُّ ۡؤِمنَةٌ َخۡیٞر مِّ َحتَّٰى یُۡؤِمنَّۚ َوَألََمٞة مُّ

ۡؤِمٌن ِرِكینَ ٱۡلُمشۡ َكٖة َولَۡو أَۡعَجبَۡتُكۡمۗ َوَال تُنِكُحوْا  َحتَّٰى یُۡؤِمنُوْاۚ َولََعۡبٞد مُّ

ٓئَِك یَدۡ  ۡشِرٖك َولَۡو أَۡعَجبَُكۡمۗ أُْولَٰ ن مُّ یَدۡ وَ ٱلنَّارِۖ إِلَى ُعونَ َخۡیٞر مِّ

تِھِ ۦۖ بِإِۡذنِھِ ٱۡلَمۡغفَِرةِ وَ ٱۡلَجنَّةِ ُعٓوْا إِلَى  لِلنَّاِس لََعلَّھُۡم ۦَویُبَیُِّن َءایَٰ

٢٢١یَتََذكَُّروَن 
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman.Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik

31Ibid
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dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih
baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan
dengan izin-Nya dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Selanjutnya, Perkawinan Beda Agama secara tegas dilarang di dalam

surat al-Mumtahanah ayat 10:

ٓأَیُّھَا تُ َءاَمنُٓوْا إَِذا َجآَءُكُم ٱلَِّذینَ یَٰ ٖت فَ ٱۡلُمۡؤِمنَٰ ِجَرٰ ٱۡمتَِحنُوھُنَّۖ ُمھَٰ

ٖت فََال تَۡرِجُعوھُنَّ إِلَى  نِِھنَّۖ فَإِۡن َعلِۡمتُُموھُنَّ ُمۡؤِمنَٰ ٱۡلُكفَّارِۖ أَۡعلَُم بِإِیَمٰ

آ أَنفَقُوْاۚ َوَال ُجنَاحَ لَھُنَّۖ َال ھُنَّ ِحّلٞ لَّھُۡم َوَال ھُۡم یَِحلُّوَن  َوَءاتُوھُم مَّ

إَِذٓا َءاتَۡیتُُموھُنَّ أُُجوَرھُنَّۚ َوَال تُۡمِسُكوْا بِِعَصِم َعلَۡیُكۡم أَن تَنِكُحوھُنَّ 

لُِكۡم ُحۡكُم َٔ لُوْا َمآ أَنفَۡقتُۡم َوۡلیَسۡ َٔ َوسۡ ٱۡلَكَوافِرِ  مُ یَۡحكُ لُوْا َمآ أَنفَقُوْاۚ َذٰ

١٠َعلِیٌم َحِكیٞم بَۡینَُكۡمۖ وَ 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka.Allah lebih mengetahi tentang keimanan mereka;
maka jika kamu telah mengetahi bahwa mereka (benar-benar) beriman
Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami
mereka) orang-orang kafir.Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu
dan orang-orang kafir itu tiada halal pula 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 tetap berpegang pada tali
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu
minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta
mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang
ditetapkanNya di beda kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.”
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Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim ahli kitab itu

diperbolehkan karena ahli kitab disini juga belajar tentang Injil dan

Taurat sama halnya dengan yang diajarkan Islam yang telah diturunkan

Allah SWT. Aturan-aturan hukum agama yang bersumber dari Al-

Qur’an sebenarnya intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab,

jadi menurut para sebagian ulama, perkawinan tersebut dibolehkan.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa pada dasarnya, laki-laki

Muslim memang dibolehkan mengawini perempuan dari Ahl’l-Kitab,

dengan tujuan mengajaknya memeluk agama Islam, dan sebagai salah

satu upaya pendekatan antara kaum Muslim dan Ahl’l-Kitab, disamping

memperkuat toleransi dan pergaulan baik diantara kedua kelompok.32

Menurut mayoritas ulama, sahabat, Tabi’in, ulama salaf, dan ulama

kontemporer, sebagian besar mazhab ja’fariyah, bahwa menikahi

perempuan Ahl Al-Kitab halal hukumnya akan tetapi makruh. 33

Keputusan ini merupakan Ijma’ artinya kesepakatan yakni kesepakatan

para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan

Al-Qur’an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi.34

Di antara sahabat Rasulullah Saw terdapat pendapat yang

mengharamkan kaum muslimin menikahi wanita ahli kitab. Salah

satunya adalah Abdullah bin Umar. Ketika beliau ditanya tentang

perkawinan dengan wanita Yahudi dan Nasrani beliau menjawab,

32Muhammad Bagr Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para
Ulama, Mizan, Jakarta, hlm. 113
33Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011,
hlm. 83
34Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Lex
Privatum, Volume 1 nomor. 2, April-Juni 2013, hlm. 133-134
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“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi

kaum muslimin. Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar

daripada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa,

sedangkan Isa adalah seorang diantara hamba Allah.” 35 Berdasarkan

pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah

Rasul. 36

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen Protestan

Menurut Kristen Protestan pengertian perkawinan tidak jauh berbeda

dengan Kristen Katolik bahwa perkawinan merupakan ikatan suci

antara dua orang dua orang yang terus menerus dan eksklusif.

Perbedaannya adalah Agama Kristen Protestan menghendaki agar

penganutnya kawin dengan orang yang seagama walaupun demikian

Agama Protestan tidak melarang penganutnya untuk kawin dengan

orang yang tidak beragama Protestan.37

Hal tersebut juga terdapat di dalam Al-Kitab yang tercantum dalam 2

Korintus pasal (6) ayatnya ke-14 yang berbunyi:

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan

orang-orang yang tak percaya.Sebab persamaan apakah terdapat antara

35Budi Handrianto, Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam, PT. Khairul Bayaan, Jakarta
Selatan,2003, hlm. 54
36 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Prenada Media, Jakarta, 2003, Cet I, hlm. 76
37Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, op.cit, hlm. 121
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kebenaran dan kedurhakaan?Atau bagimanakah terang dapat bersatu

dengan gelap?”38

Pernyataan tersebut merupakan larangan terhadap seorang Kristen

Protestan menikah dengan non-Kristen Protestan karena sudah jelas

merupakan pasangan yang tidak seimbang. Perkawinan Kristen

Protestan mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat.Hubungan

Kristus dengan jemaat adalah hubungan yang eksklusif dan kudus.

Berdasarkan Alkitab dijelaskan bahwa suami harus mengasihi istri sama

seperti mengasihi Kristus dan istri harus tunduk kepada suami seperti

tunduk kepada Kristus. Jadi jelas bahwa suami istri harus sama-sama

mengasihi Kristus (=beriman pada Kristus) dan menjadikan Kristus

sebagai pemimpin bahtera perkawinan mereka tapi di sisi lain, Alkitab

juga tidak melarang adanya perkawinan beda agama antara Kristen

Protestan dengan non-Kristen Protestan asalkan tidak pada orang yang

kafir yang tidak percaya adanya Tuhan maupun mereka yang

menyembah berhala.

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik

Pengertian perkawinan menurut Katolik yang tercantum dalam Kitab

Hukum Kanonik (KHK) adalah persekutuan hidup antara seorang pria

dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi, yang tidak

dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai

sebagai suami istri kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya

38 Jane Marlen Makalew, op.cit,  hlm. 134
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menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan lagi

oleh siapapun kecuali oleh kematian.39

Dalam hukum Kanonik perkawinan antara seorang yang beragama

Katolik dengan seorang yang bukan Katolik baru dapat dilakukan kalau

ada dispensasi dari ordonaris wilayah atau uskup, tetapi walaupun

demikian gereja Katolik relistis memandang perkawinan beda agama,

sehingga dalam agama Katolik, uskup dapat memberikan dispensasi

dengan memperbolehkan seorang Katolik menikah dengan agama lain,

dengan syarat-syarat tertentu dalam Kan 1125 dan Kan 1126 yaitu40:

a) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya

meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia

akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua

anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.

b) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak

yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikan

sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dari kewajiban

pihak Katolik.

c) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan

secara sifat hakiki dari perkawinan yang tidak boleh dikecualikan

oleh seorangpun dari keduanya.

39Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, op.cit, hlm. 126
40Ichtiyanto, Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia, Badan Litbang Agama
dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 130
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d) Mengenai pelaksanaan pernikahan, dilarang melaksanakan upacara

pernikahan menurut agama lain setelah atau sebelum peneguhan

Kanonik.

Berdasarkan penjelasan syarat-syarat dalam Kan 1125 dan Kan 1126

dapat disimpulkan bahwa agama Katolik mencegah penganutnya untuk

beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat

keimanan penganutnya dan setelah menikah dengan penganut agama

lain begitu juga dengan anak-anak yang nanti lahir, agar mereka semua

mengikuti ajaran Katolik.

e. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu

Perkawinan di dalam agama Hindu disebut dengan pawiwahan. Secara

etimologi, pawiwahan berasal dari kata “wiwaha”, dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, wiwahan berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti

pesta pernikahan: perkawinan/pawiwahan yaitu ikatan lahir batin (skala

dan niskla) antar seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk

keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum negara, agama, dan

adat. Tujuan perkawinan menurut agama Hindu tercantum dalam Kitab

Manawa Dharmasastra IX.96 yang berbunyi:41

Praja nartha striyah srstah samtarnarthan ca manawah. Tasmat

sadarhrano dharmah crutan patnya sahaditha

“Untuk menjadikan ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah,

laki-laki itu diciptakan upacara keagamaan karena itu ditetapkan di

dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya”

41Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, Ibid, hlm. 126



30

Perkawinan agama Hindu dianjurkan menikah satu kali seumur hidup,

seperti yang disebutkan dalam kitabnya:

Anyinya syawaya bhicaro ghawe amarnantikah, Esa dharmah

samasenajneyah stripumsayoh parah

“Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati,

singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami

istri”

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa di dalam

agama Hindu hanya diperbolehkan untuk menikah 1 kali saja, tidak ada

perceraian dan dilarang untuk melakukan perkawinan beda agama.

f. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha

Perkawinan menurut agama Budha adalah sebagai suatu ikatan suci

yang harus dijalani  dengan cinta dan kasih sayang seperti yang

diajarkan Budha. 42 Tujuan perkawinan menurut agama Budha yaitu

untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga bahagia yang diberkahi

oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan

para Bodhisatwa-Mahasatwa).43

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Budha adalah kedua

mempelai harus saling menyetujui dan cinta mencintai, umur kedua

mempelai adalah 21 tahun, diantara keduanya tidak ada hubungan darah

atau hubungan susuan, diantara mereka tidak terikat tali perkawinan

42Siti Fina Rosiana Nur, Skripsi: “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang
Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah
Kewarisan” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 78
43Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama, Cet II, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 25
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dengan orang lain. sehingga perkawinan menurut agama Budha harus

sama-sama yakin kepada Sang Tri Ratna.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.44 Kerangka teori adalah

konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka

acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis. Teori-teori yang

akan digunakan untuk menjadi pemecahan di dalam rumusan masalah yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Berkaitan dengan teori kepastian hukum, penulis melihat bahwa seberapa

efisienkah peraturan yang terdapat didalam Undang-undang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam. Teori kepastian hukum ini untuk

memecahkan rumusan masalah pada penelitian ini, pada rumusan masalah

pertama menyangkut pelaksanaan perkawinan beda agama. Apakah

perkawinan beda agama tetap bisa dilaksanakan meskipun di dalam

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah

melarangnya, sedangkan pada rumusan yang kedua dan ketiga adalah

bagaimana perkawinan beda agama menurut perspektif Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana perkawinan beda

agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dimana didalamnya

akan dibahas salah satunya terkait dengan status hukum dari perkawinan

beda agama dan perwalian.

44Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14
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Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa,

“sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”.45 Jadi, hukum dibuat

pun ada tujuannya dan tujuan ini merupakan suatu nilai yang ingin

diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu keadilan

untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, dan kemanfaatan untuk

kebahagiaan.

b. Teori keadilan

Teori keadilan ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang

berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya

perkawinan beda agama. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya

perkawinan beda agama dapat mencakup tentang kewarisan, harta

kekayaan, dan pasangan. Bagaimanakah pembagian kewarisan dan harta

kekayaan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama,

oleh karena itu, teori keadilan ini dapat memecahkan rumusan masalah

kedua dan ketiga

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang

tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan

kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu Aristoteles telah mengatakan

bahwa keadilan menuntut perlakuan yang sama bagi mereka yang

sederajat di depan hukum.

Dalam skripsi ini, yang menjadi faktor-faktor penting penghubung antara

tinjaun pustaka dengan rumusan masalah, yaitu:

45Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 123
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a. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik

memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu

peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara

umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum

yang berlaku secara yuridis, sosiologis, da filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan

hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Dalam

menegakkan hukum, aparat hukum harus melaksanakan tugasnya

sesuai dengan kewajibannya yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan.

c. Faktor Prasarana atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung

dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sara atau fasilitas ini

digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang

tertib dan taat hukum.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu, pandangan

dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan

hukum tersebut, di dalam pendapat masyarakat mengenai hukum, yang

sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal
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ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-

undang penegak hukum, dan sarana dan fasilitas.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor ini menghasilkan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
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C. Kerangka Pikir

.

Calon Mempelai
Pria

Calon Mempelai
Wanita

Pelaksanaan Perkawinan
Beda Agama

Perkawinan Beda
Agama Menurut

Perspektif Undang-
Undang No. 1 Tahun

1974

Perkawinan Beda
Agama Menurut

Perspektif Kompilasi
Hukum Islam (KHI)
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Keterangan :

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga)

yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang pria

dengan seorang wanita melakukan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga,

namun perkawinan yang dilaksanakan bukanlah perkawinan sebagaimana

mestinya. Seorang pria dan seorang wanita yang akan melaksanakan perkawinan

memiliki agama yang berbeda sehingga mereka terlibat dalam suatu perkawinan

beda agama. Selanjutnya akan dilihat bagaimana pelaksanaan perkawinan beda

agama sehingga perkawinan beda agama tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini akan

menimbulkan perspektif atau pandangan hukum perkawinan beda agama menurut

perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

perkawinan beda agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam.
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe

normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji

hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi,

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi,

penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat

suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak

mengkaji aspek terapan atau implementasinya.46 Tipe penelitian ini sesuai

dengan judul yang akan dikaji oleh penulis yaitu Perkawinan Beda Agama

Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perpsektif Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat

pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap

tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat

46Abdulkadir Muhammad,Op.Cit, hlm. 102
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tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu

yang terjadi dalam masyarakat.47

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh

tentang perspektif hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena

akan dilakukan analisis secara cermat terhadap hukum  perkawinan beda

agama. Sehingga akan diperoleh perspektif atau pandangan hukum diantara

kedua hukum tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan

penelitian.48 Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan penelitian ini yaitu Perkawinan Beda Agama Menurut

Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data

yang diperoleh melalui perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

47Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
hlm. 50
48Ibid, hlm. 112
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Sumber data penelitian ini merupakan :

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri

dari:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami

bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, dan data-

data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, metodologi penelitian

hukum, penelitian hukum normatif dan pedoman penulisan karya ilmiah

Universitas Lampung.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

berasal dari beragai sumber dan dipublikasikan secara luas serta

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. 49 Menelaah peraturan

perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkairan dengan

49Ibid, hlm. 81
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penelitian ini dan teori-teori hukum yang mendukung penelitian ini.

Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder);

identifikasi data sekunder bahan hukum primer dan sekunder yang

diperlukan; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah

dengan cara pengutipan atau pencatatan; serta pengkajian data yang sudah

terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan

masalah yang sesuai dengan judul penelitian yaitu Perkawinan Beda

Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka

(face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang

responden.50 Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan

wawancara yaitu: seleksi individu untuk diwawancara yang sesuai dengan

penelitian ini, pendekatan terhadap orang yang telah diseleksi; dan

pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk

menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang

diwawancara yang sesuai dengan judul penelitian yaitu Perkawinan Beda

Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

50Amiruddin dab H. Zainal Asikin, Op. Cit, hlm. 82



41

Adapun penulis akan melakukan wawancara untuk penelitian ini yaitu

Saudari P sebagai narasumber perkawinan beda agama, Dosen Bagian

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hakim

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dan Kepala Bidang Fasilitasi

Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Provinsi Lampung sebagai sumber yang akan memberikan informasi

tentang perkawinan beda agama dari perspektif Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan, dari perspektif Kompilasi

Hukum Islam (KHI) akan dilakukan wawancara dengan Wakil Ketua

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dan Dosen Hukum

Keluarga Fakultas Syariah UIN Lampung.

F. Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini yaitu Perkawinan Beda

Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data (Editing) merupakan pembenaran apakah data yang

terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah

dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (Coding)

Penandaan data (Coding) merupakan pemberian tanda pada data yang

diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol, atau

kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data
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menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara

sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data.

3. Penyusunan atau Sistematika Data (Constructing/ Systemizing)

Penyusunan atau sistematika data (Constructing/ Systemizing) merupakan

kegiatan menabulasi atau menyusun secara sistematis data yang sudah

diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka

dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan

secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut

klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif51.

G. Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan, diolah dan diklasifikasikan sesuai

dengan pengelompokkan lalu dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif

artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.52 Analisis perkawinan beda

agama menurut perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islamdengan menggunakan kajian teoritis

dan praktis yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun

secara sistematis kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya dapat

ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang akan diteliti.

51Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 90-91
52Ibid, hlm. 127
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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak

menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan perkawinan beda agama,

namun pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menjelaskan bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah

apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya

masing-masing dan dicatatkan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan kepada

masing-masing agama. Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dijelaskan dengan tegas bahwa perkawinan beda agama tidak

dapat dilaksanakan.

2. Perkawinan beda agama menurut perspektif Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah

karena perkawinan beda agama tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbulkan

akibat terhadap waris, harta kekayaan, perwalian, dan pasangan.

3. Perkawinan beda agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam

merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan
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Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Akibatnya apabila perkawinan tersebut

tetap dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan beda

agama akan menimbulkan akibat terhadap waris, harta kekayaan,

perwalian, dan pasangan.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya merevisi pengaturan perkawinan beda agama di

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar

pengaturan perkawinan beda agama jelas dan tegas disebutkan di dalam

undang-undang tersebut.

2. Masyarakat hendaknya yang akan melaksanakan perkawinan untuk

memilih pasangan yang memiliki agama yang sama. Sehingga akan

memudahkan untuk pelaksanaan perkawinan. Perkawinan dilakukan

untuk mendatangkan kebaikan bukan keburukan bagi pasangan yang

melakukannya, dengan melakukan perkawinan yang seagama tidak akan

menimbulkan akibat-akibat ke depannya sulit untuk diselesaikan.
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