
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang plural, bangsa yang multiagama 

dan multikultural. Pluralitas di bidang agama terwujud dengan banyaknya 

agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, 

Katolik dan aliran kepercayaan Konghuchu. Suatu bangsa yang multiagama 

dan multikultural tidak menutup kemungkinan akan adanya pasangan beda 

agama yang akan melangsungkan perkawinan. Fenomena perkawinan beda 

agama banyak dijumpai di lingkungan masyarakat bangsa kita, Indonesia. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan Tahun 1974), perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

sebagai pasangan suami dan isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Persoalan 

perkawinan telah menjadi persoalan yang aktual dan menarik untuk 

dibicarakan, karena perkawinan merupakan salah satu proses kehidupan 

yang sangat penting di dalam kehidupan manusia di bagian dunia manapun, 

yang akan membawa konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang timbul 

dari perkawinan berawal dari sebuah hubungan pribadi antara laki-laki 

dengan perempuan yang disahkan oleh hukum dalam sebuah perkawinan.  
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Pada prinsipnya, setiap agama mempunyai kekhasan ketentuan-

ketentuan yang mengatur masalah perkawinan. Setiap orang pada umumnya 

ingin memiliki pasangan yang satu agama, dengan harapan dapat 

membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan untuk menghindari 

permasalahan beda agama dalam rumah tangga. Namun realita kehidupan 

sosial terutama perkembangan pergaulan antar manusia saat ini yang sangat 

dipengaruhi perkembangan zaman dan teknologi komunikasi, membuka 

kemungkinan adanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda 

agama.  

Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum dianggap sah apabila 

dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya masing-masing, demikian 

perintah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974. Selain itu, 

perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 1974. 

Berdasarkan aturan tersebut maka, setiap Warga Negara Indonesia 

(selanjutnya disebut WNI) yang akan melakukan perkawinan di Indonesia 

wajib melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada 

aturan perkawinan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan Tahun 1974 disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut 
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hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jika tidak maka 

perkawinan itu tidak sah1.   

Perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang sah, hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan 

Tahun 1974, dengan menentukan setiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang ada. Perbuatan pencatatan tidak 

menentukan sahnya suatu perkawinan tetapi menyatakan bahwa peristiwa 

itu memang ada dan terjadi, jadihanya semata-mata bersifat administratif2.   

Dengan maraknya fenomena pasangan berbeda agama yang 

melangsungkan perkawinan di luar negeri, penulis akan meneliti khususnya 

terhadap pasangan berbeda agama antar WNI atau antar WNI dengan warga 

negara asing (selanjutnya disebut WNA) yang melakukan perkawinan di 

Filipina. Hal ini pasti akan menimbulkan masalah dalam pencatatan 

perkawinan.  

Kasus-kasus perkawinan beda agama di Indonesia antara dua 

mempelai yang berbeda agama bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. 

Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus 

dilewati pun relatif rumit3. Belum adanya peraturan yang mengatur secara 

tegas dalam hal pencatatan perkawinan beda agama akan berpengaruh 

terhadap prosedur dan kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan 

beda agama. 

 
1Wantjik K Shaleh, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 16-17 
2Ibid, hlm 17 
3Lihat :  https://tirto.id/timbanglah-hal-hal-ini-saat-akan-menikah-beda-agama-cPnG Ditelusuri 
tanggal 3 September 2019 
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Namun pada kenyataanya, sekarang ini masih tetap banyak pasangan 

yang melakukan pernikahan beda agama di Indonesia maupun di Filipina. 

Mereka menempuh banyak cara untuk mencapai apa yang diinginkannya 

itu, salah satunya dengan melakukan penyelundupan hukum yang berlaku 

di Indonesia. Pada umumnya pasangan ini melakukan perkawinan di 

Filipina, lalu mereka kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinanya 

di kantor catatan sipil. Seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan 

perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 UU 

Perkawinan Tahun 1974. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal 56 UU 

Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI 
atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan 
menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan 
dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-
Undang ini”. 
 

Dari pasal 56 itu dapat kita lihat bahwa seseorang yang melakukan 

perkawinan diluar negeri yaitu dengan perkawinan sipil hanya sah menurut 

hukum setempat, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia, karena 

perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaanya itu” jo. pasal 8 (f) UU Perkawinan Tahun 

1974 yang berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamnya atau peraturan lain yang berlaku 

dilarang kawin”. 
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Selain menikah di Filipina, para pasangan beda agama ini juga 

menempuh berbagai macam cara agar mereka dapat menikah dan 

pernikahan mereka itu dianggap “sah” yaitu dengan cara meminta 

penetapan pengadilan selain itu dengan cara perkawinan tersebut dilakukan 

menurut masing-masing agama, misalkan perempuan beragama Kristen 

kawin dengan pria beragama Islam dilakukan di kediaman calon suami 

dengan memenuhi keinginan keluarga calon suami yang beragama Islam 

dengan mengucap dua kalimat syahadat, tetapi kemudian dilakukan lagi 

perkawinan menurut tata cara agama Kristen bertempat dipihak keluarga 

Perempuan beragama Kristen. 

Suatu perkawinan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), 

tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan 

perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi 

jelas, baik bagi suami isteri maupun bagi orang lain dan masyarakat 

sehingga jika diperlukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat 

bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan 

sahnya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa ada peristiwa 

perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif 

saja4. 

 
4K Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978, Hlm 17-18 
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Sebelum UU Perkawinan Tahun 1974 di Indonesia berlaku, 

perkawinan beda agama diatur dalam Reglement op de Gemende 

Huwelijken (GHR) dimana pada Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan bahwa 

perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk 

terjadinya suatu perkawinan, namun dengan telah diberlakukannya UU 

Perkawinan Tahun 1974 maka undang-undang sebelumnya sudah tidak 

berlaku lagi sepanjang belum atau tidak diaturnya dalam UU Perkawinan 

Tahun 1974 tersebut masih tetap berlaku. 

Berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan Tahun 1974, maka undang-

undang membuka penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan 

perkawinan yang lama pada hakekatnya tidak dihapuskan secara 

keseluruhan, terutama peraturan perundangan-udangan yang berlaku masa 

pemerintahan Hindia Belanda.  

Peraturan Perkawinan yang dihapuskan hanyalah peraturan 

perundang-udangan yang masalahnya telah diatur dalam UU Perkawinan 

Tahun 1974. Sedangkan mengenai hal yang belum diatur di dalam UU 

Perkawinan Tahun 1974 tersebut maka dapat ditafsirkan masih berlaku. 

Oleh karena itu banyak pihak yang menyatakan bahwa perkawinan 

campuran dalam hal ini adalah beda agama tidak diatur di dalam UU 

Perkawinan Tahun 1974, sehingga peraturan mengenai perkawinan beda 

agama masih mengacu pada Peraturan Perkawinan Campuran, dimana di 

dalam pasa 7 ayat (2) GHR tidak melarang perkawinan beda agama. Namun 

perlu ditekankan kembali bahwa berdasarkan Pasal 2 dimana disebutkan 
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bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaanya, dan Pasal 8 (f) yang menyatakan adanya 

larangan perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka jelas bahwa UU 

Perkawinan Tahun 1974 mengatur mengenai masalah perkawinan beda 

agama. 

 Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa perkawinan beda 

agama di Indonesia kerap terjadi dan mungkin akan terus terjadi didalam 

masyarakat Indonesia. Sebegai akibat interaksi sosial diantara semua warga 

di suatu Negara yang menganut pluralisme dalam hal ini, agama seperti 

Indonesia. Tidak tegasnya pemerintah terhadap penegakan peraturan beda 

agama ini dapat terlihat dalam praktek, apabila tidak dapat diterima oleh 

Kantor Urusan Agama dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil yang 

menganggap sah perkawinan beda agama. Dengan ketidak tegasan 

pemerintah ini lah yang dijadikan peluang bagi para pasangan beda agama 

untuk menikah. Para pasangan ini biasanya menikah di luar negeri dan 

ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka akan mencatatkan perkawinan 

beda agama itu di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan itu dianggap 

sah di mata Hukum Indonesia. 

Berangkat dari hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk dapat 

meneliti perkawinan beda agama, dengan menuangkannya dalam skripsi 

dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN 
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PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI 

FILIPINA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”. 

 

1. 2. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas 

adalah mengenai hal-hal berikut: 

1. Bagaimana kedudukan perkawinan pasangan beda agama yang 

dilangsungkan di luar Filipina dalam sistem Hukum di Indonesia? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama yang 

dilangsungkan di luar negeri dan di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil di Pangkal Pinang? 

 

1. 3. Tujuan Penelitan 

Tujuan penulis menulis skripsi ini menambah ilmu pengetahuan 

tentang hukum keluarga yaitu dalam hal perkawinan beda agama, tujuan 

khusus dari skripsi ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan pengaturan dalam perkawinan 

beda agama yang dilakukan di Filipina dengan hukum yang berlaku di 

Indonesia mengacu pada UU Perkawinan Tahun 1974. 

2. Mengetahui pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama yang di 

langsungkan di luar negeri dan di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil di Pangkal Pinang. 
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1. 4. Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebgai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan masukan dan sumbangan dalam pemikiran di 

bidang Ilmu pengetahuan Hukum, khususnya hukum perkawinan (beda 

agama). 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan Akedemisi 

Universitas, Praktisi hukum perdata Internasional, Lembaga 

Pemerintah, Institusi peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum 

lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-Undang 

Perkawinan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang 

memiliki relevansi dengan hukum perkawinan di Indonesia yang 

bertujuan memberikan kebijakan hukum terhadap kepentingan publik. 

 

1. 5. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah penulisan serta pemahaman pembaca, maka 

penulis membagi tulisan ini menjadi beberapa bab dimana tiap-tiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pertama dalam penulisan skripsi ini dan penulis 

menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penelitian 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai pengertian perkawinan menurut UU 

Perkawinan Tahun 1974 dan Agama-Agama di Indonesia, Syarat Sahnya 

Perkawinan, Syarat Melangsungkan Perkawinan, dan Pencatatan 

Perkawinan. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri dari lima bagian yang terdiri dari jenis penelitian, 

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, dan Sifat 

Analisis Data. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Merupakan bab yang berisikan analisis dari hal-hal yang diuraikan dalam 

rumusan masalah. 

 

BAB V :  KESIMPULAN 

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 

keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang 

dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan 

penulisan ini.


