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MOTTO: 

 

 

“ Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan sesorang, kadang manusia punya 

mulut tapi belum tentu punya pikiran.” 

 

 

- Albert Einstein 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

 Secara sosio-antropologis Indonesia merupakan negara multikultural 

yang terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras, budaya dan agama. Dalam 

kondisi yang penuh dengan pluralitas dan keberagaman, serta sifat dasar 

manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri 

melainkan harus berinteraksi dengan makhluk lainnya, bukan tidak mungkin 

akan terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang 

berbeda ras, suku, dan bahkan keyakinan yang kemudian berlanjut pada 

hubungan perkawinan. Pada dasarnya perkawinana adalah  hak dasar bagi setiap 

manusia untuk melanjutkan suatu keturunan dengan ikatan perkawinan yang sah 

secara hukum negara dan hukum agama. 

 Pengertian perkawinan sendiri dijelaskan dalam Undang-

Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 dijelaskan 

bahwa “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 yaitu kedua belah pihak secara jasmani saling 

membantu satu sama lain dan sungguh-sungguh dalam membina rumah tangga, 
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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 yang harus 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar dalam rumah tangga kedua belah 

pihak selalu bahagia dan kekal. 

 Pada dasarnya perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi 

kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk 

membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan 

manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, selain 

itu, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan 

Tuhannya.3 Artinya perkawinan bukan hanya pertanggung jawaban antara 

manusia melainkan juga hubungan manusia dan Tuhan.  

 Di negara multikultural seperti Indonesia yang memiliki beragam agama, 

hubungan perkawinan tidak hanya terjadi antara dua orang (laki-laki dan 

perempuan) yang se-agama saja. Tetapi juga antara dua orang yang berbeda 

agama atau disebut perkawinan beda agama. Sebagai contoh seorang pria atau 

wanita yang beragama Islam melakukan perkawinan atau lazimnya disebut 

                                                      
1 Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia,Lex 

Privatum, Volume 1 Nomor 2, Juni 2013, hlm. 132 

 2Ibid., hlm 133 

 3 Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

Perbandungan Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta: CV. Citra Utama, hlm. 29 



 

 

 

pernikahan dengan pria atau wanita yang beragama selain Islam.4 Hal ini 

menjadi suatu bahasan yang menarik mengingat dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa:   

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

agamanya dan kepercayaannya.   

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

berlaku. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan dan dicatatkan menurut 

aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pasangan yang melakukan 

perkawinan tidak melaksanakan syarat dan 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.  

 Ketentuan perundang-undangan di atas 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 

                                                      
 4 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada,1997, hlm.55 



 

 

 

menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama 

Islam dengan pria yang tidak beragama Islam.5 

 Di dalam Al Qur’an juga dikatakan dalam surah Al-Baqarah[2] ayat 221, 

yang artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

meraka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada 

wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu” . Ayat tersebut mensyiratkan 

bahwa perempuan atau laki-laki yang beragama islam dilarang menikah dengan 

perempuan atau laki-laki yang tidak beragama Islam. 

 Sebagaimana yang telah dipaparkakan diatas tentang perkawinan, 

dimana perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pribadi pasangan suami istri 

saja, akan tetapi perlu juga memperhatikan dari berbagi aspek yakni, aspek 

agama, sosial dan hukum. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga 

mempunyai akibat hukum. Oleh karenanya penting sekali memperhatikan 

sahnya sebuah perkawinan yang kemudian dirumuskan dalam  Pasal 2 Undang 

Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: 

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

agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. artinya bahwa tidak 

dimungkinkannya sebuah perkawinan dilakukan dengan cara beda agama. Jadi, 

bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar hukum agamanya 

                                                      
 5 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.7 



 

 

 

sendiri dengan melakukan perkawinan beda agama. begitu juga bagi orang 

agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Budha yang diakui oleh Negara kita 

Indonesia, adanya tidak dimungkinkannya dilakukan perkawinan beda agama 

tersebut, hal ini diperkuat oleh Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 Tentang Perkawinan bahwa, “yang mempunyai hubungan yang oleh 

agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Sementara Pasal 2 

ayat (2) hanya mengatur masalah administratif saja dengan maksud agar 

mendapatkan pengakuan dari Negara terhadap perkawinan tersebut.  Undang 

Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas dan jelas 

tentang perkawinan dengan cara beda agama. Hanya saja dapat terlihat dari 

ketentuan Pasal 2 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  

menyatakan bahwa pasal tersebut yang menentukan  keabsahan sebuah 

perkawinan disandarkan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-

masing. Apabila sebuah perkawinan dilangsungkan sejalan ajaran hukum agama 

dan  kepercayaannya masing masing, maka perkawinan yang demikian berhak 

dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa 

pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat 

(1) Jo Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan “perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu” selanjutnya 

ditegaskan dalam Pasal 8 huruf (f) yang menyebutkan “yang mempunyai 



 

 

 

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang 

kawin”.6 

 Menurut sejarah pembuatan dan perancangan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pasal 2  menyatakan Hukum Adat, 

Hukum Agama dan Hukum Administrasi Negara merupakan samenval 

(perbarengan), dimana Hukum Adat dan Hukum Agama sebagai dipenuhinya 

syarat sah dilakukannya perkawinan, dan Hukum Administrasi Negara berupa 

pencatatan perkawinan merupakan alat pemerintah untuk melindungi warga 

negaranya yang melakukan perbuatan hukum perkawinan.7 Dalam undang 

undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan 

pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan 

oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan 

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

yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

undang ini. Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan 

perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan 

fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam 

pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan 

dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang, maka apabila seorang 

                                                      
6 Muhammad Nafis dkk, Akibat Hukum (implikasi yuridis) perkawinan beda agama 

perpektif Pasal 2 jo Pasal 21 UUP 1974, hikmatina : jurnal ilmiah hokum keluarga islam, vol 1 

no 2 tahun 2019 e-ISSN : 265588311 
7 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan 

Indonesia, cetakan kedua, Surabaya: Airlangga University Press, 1994 hlm. 13. 



 

 

 

pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu 

agama, berfungsilah ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat 

perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum.8 

Undang Undang Perkawinan Nо 1 tаhun 1974 tidаk sepenuhnya 

mеngаkоmоdir pеrkаwinаn dengan cara bеdа аgаmа, bаhkаn didapati 

inkоnsistеnsi sеbаgаimаnа didalam  pаsаl 2 аyаt 1 dаn аyаt 2 dimаnа pаsаl 

tеrsеbut pеrkаwinаn mеnghаruskаn аdаnyа syаrаt mаtеril dаn fоrmil, bаhkаn 

sесаrа tеrаng  Undang Undang Nо 1 Tahun 1974 pаsаl 8 butir f mеlаrаng аdаnyа 

pеrkаwinаn bеdа аgаmа. Sеdаngkаn pаsаl  21 аyаt 3 mеmbеrikаn kеlеnturаn 

dimаnа pаrа calon suami istri yаng pеrkаwinаnnyа ditоlаk dаpаt mеngаjukаn 

pеrmоhоnаn kеpаdа pеngаdilаn di dаlаm wilаyаh mаnа pеgаwаi pеnсаtаt 

pеrkаwinаn yаng mеngаdаkаn pеnоlаkаn tersebut, untuk mеmbеrikаn kеputusаn 

dеngаn mеnyеrаhkаn surаt kеtеrаngаn pеnоlаkаn tеrsеbut. Pеrkаwinаn diаntаrа 

оrаng yаng bеrbеdа аgаmа, hаnyа diаtur di dаlаm Undang Undang Nomor 24 

Tаhun 2013 Tеntаng Adminitrаsi kеpеndudukаn dimаnа didаlаm “Pаsаl 35 

huruf а ditеgаskаn “yаng dimаksud dеngаn pеrkаwinаn yаng ditеtаpkаn оlеh 

pеngаdilаn аdаlаh pеrkаwinаn yаng dilаkukаn аntаr umаt yаng bеrbеdа аgаmа”. 

Kеtеntuаn tеrsеbut mеrupаkаn kеtеntuаn yаng mеmbеrikаn kеmungkinаn 

diсаtаtkаnnyа pеrkаwinаn yаng tеrjаdi аnаtаrа duа оrаng yаng bеrbеdа аgаmа 

sеtеlаhаdаnyа pеnеtаpаn pеngаdilаn tеntаnghаl tеrsеbut. 

                                                      
8 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Latar Belakang Pembentukan 

Undang-Undang Perkawinan, hlm. 10. 



 

 

 

Fenomena maraknya perkawinan beda agama telah berlangsung lama 

dalam masyarakat sebut saja perkawinan artis Katon Bagaskara dengan Ira 

Wibowo, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Frans dengan Amara. 

Perkawinan ini dilaksanakan dengan cara menikah di luar negeri atau salah satu 

pihak menundukkan diri ke agama pasangannya. Surat menikah yang mereka 

peroleh dari luar negeri kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. 

Perkawinan beda agama menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat dan sampai 

saat ini belum mendapat pengakuan secara hukum.9 

 Atas dasar uraian latar belakang di atas dan kompleks nya bahasan 

mengenai perkawinan beda agama, maka penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian yang membahas mengenai perkawinan beda agama. Penelitian 

yang dilakukan penulis adalah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis 

Yuridis Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Beda Agama” 

                                                      
9 Gunawan Wibisono,”Penikahan Beda Agama Disesuaikan Menurut 

Keyakinan”(http://www.antaranews.com/berita/453280/pernikahan-beda-agama-disesuaikan-

menurut-keyakinan, diakses pada tanggal 12 September 2014,  20:31) 



 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang yang  diuraikan  penulis di atas, maka 

untuk memperjelas tujuan penulisan skripsi ini, penulis membatasi rumusan 

permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep perkawinan beda agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 tentang Perkawinan ? 

2. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di masa yang akan datang ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan 

jawaban dari suatu permasalahan. Adapun tujuan yang hendak di capai penulis 

dari penulisan ini dilihat dari rumusan masaslah di atas antara lain sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep perkawinan beda agama menurut Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun  1974 tentang Perkawinan. 

2. Untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama di masa yang akan 

datang. 

 

 



 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Ukuran berhasil atau tidaknya suatu penelitian tidak hanya diukur dari 

segi metodelogis saja tapi dilihat juga dari kemanfaatan suatu penelitian itu. 

Manfaat yang diharapkan penulis terbagi kedalam dua bentuk yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat guna 

mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang 

ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum perdata 

bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat 

dalam penulisan skripsi ini, serta menambah wawasan tentang bagaimana 

tinjauan terhadap perkawianan beda agama ditinjau dari perspektif hukum 

perdata dan hukum islam. Selain itu juga skripsi ini diharapkan dapat 

memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi 

fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Adapun manfaat praktis yang harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a.  Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat  

 memberi masukkan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu 

 bahan acuan bagi  masyarakat pada umumnya mengenai pengaturan 



 

 

 

perkawinan beda agama berdasarkan aturan hukum perdata, Undang-

Undang perkawinan dan hukum islam. 

 b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi wahana bagi 

 peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir 

 sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

 ilmu yang diperoleh selama masa pembelajaran dalam penelitian 

 tersebut. 

E. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian dalam hukum 

perdata ditinjau dari perspektif yuridis serta kajian hukum islam, yaitu 

mengetahui bagaiamana analisis perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif 

hukum perdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

hukum islam.  

 Berdasarkan judul dan latar belakang di atas,  maka ruang lingkup 

penelitian ini adalah mengenai analisis perkawinan beda agama ditinjau dari 

perspektif hukum perdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan hukum islam 

 

. 



 

 

 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam 

proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-

generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk 

pelaksanaan penelitian.10 Dalam membuat suatu penelitian, diperlukan teori-

teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori 

sama dengan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai 

suatu peristiwa, dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar bagi 

ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai cara dan aturan-aturan dalam 

melakukan sesuatu kegiatan.11 Kerangka teori merupakan kerangka 

pemikiran, teori, atau skripsi mengenai suatu kasus atau permasalahan yang 

menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak 

disetujui.12 Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait 

antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, 

pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi 

pada nilai.13 Adapun teori  yang saya gunakan adalah : 

1. Teori Kepastian Hukum 

                                                      
 10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: CV 

Alvabeta, 2010, hlm. 52. 

 11Ibid., hlm. 53. 

 12 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm.80. 

 13Ibid, hlm.61 



 

 

 

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 Nomor 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. Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch 

menyatakan bahwa, “sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau 

tujuan”.14 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. 

Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan 

sebagi berikut : 

                                                      
 14 5Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 123 



 

 

 

1.  Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  

  masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;  

2.  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

 perundangundangan yang berlaku.15 

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada 

perkawinan di luar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya 

itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi  

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ; 

2.  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan 

kepercayaannya itu.16 

 Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jelas terlihat bahwa UndangUndang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sahnya suatu perkawinan 

kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pemeluknya. 

Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masingmasing 

                                                      
 15Ibid., hlm. 32. 

 16Ibid., hlm. 35 



 

 

 

agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta 

perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.17 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam 

masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

kepentingan kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. 

Pengkoordinasian kepentingan kepentingan tersebut dilakukan dengan 

cara membatasi dan melindungi kepentingan kepentingan tersebut.18 

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dengan memenuhi kepentingan 

tersebut. Pemberian kekuasaaan, atau yang sering disebut dengan hak 

ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut 

Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena 

ia di lindungi hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap 

itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, 

tapi juga kehendak nya.19 

Arief sidharta mengatakan bahwa hukum itu di tumbuhkan dan 

dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk 

menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat 

                                                      
17 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 

2003, hlm. 88 
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 hlm 53. 
19Ibid, hlm.54. 



 

 

 

manusia serta untuk memungkinkan Manusia menjalani kehidupan yang 

wajar sesuai dengan martabatnya.20 Philipus M.Hadjon berpendapat 

bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak 

pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarahnya di Barat, lahir nya konsep-konsep tentang pengakuan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan perjanjian pada masyarakatdan 

pemerintah.21 Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia 

tampa terkecuali, dapat di tentukan dalam Undang Undang dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan 

oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminana 

perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus menangkap 

aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. 

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya 

persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara 

 

 

                                                      
20 B. Arief Sidharta.2015. ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM. Jurnal 

Hukum. Vol 1 Nomor 1. Hlm.227. http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1423 

diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 11.00 WIB. 
21 Philipus M.  Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah 

Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 

Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) 

hlm.38. 

http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1423


 

 

 

2. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual merupakan suatu pengarahan atau pedoman yang 

lebih konkrit kepada kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak. 

Walaupun demikian suatu kerangka konseptual belaka, kadang-kadang 

dirasakan masih juga abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional 

yang akan dapat menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Dengan 

demikian maka kecuali terdiri dari pada konsep-konsep, suatu kerangka 

konsepsional dapat pula mencakup defenisi-defenisi operasional. Defenisi 

merupakan keterangan mengenai maksud untuk  memakai sebuah lambang 

secara khusus yaitu menyatakan apa arti sebuah kata.22 

 Untuk lebih menjelaskannya, maka di dalam penelitian biasanya 

dibedakan antara tiga hal, yakni: 

a. Referens atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. 

Referens atau acuan tersebut merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, 

kualitas, dan lain sebagainya  

b. Simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk 

mengidentifikasikan referens atau acuan.   

                                                      
 22 M. Solly Lubis, Op.Cit. hlm. 132 



 

 

 

c. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. 

Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun 

komunikasi dalam penelitian.23 

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam skripsi ini ialah 

sebagai berikut: 

a. Pengertian 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. 

b. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, 

syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan 

harus ada :  

 1). Calon suami;   

2). Calon isteri;   

3). Wali nikah;  

4). Dua orang saksi dan  

5). Ijab dan kabul.   

                                                      
 23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm.132 



 

 

 

Bagi orang indonesia yang beragama kristen, mengenai syarat perkawinannya 

diatur dalam Ordonansi Perkawinn Kristen (HOCI) pasal 2, 3, 4, 9, dan 10.24 

d. Agama adalah  ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 

peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.25 

e.  Perkawinan beda agama adalah perkawinan antar dua orang yang berbeda 

agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.26 

G. Metode Penelitian 

 

 Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan 

bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus 

relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, 

mengenal dan tepat.27 Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu dengan jalan menganalisanya. Untuk itu, diadakan pemikiran yang 

                                                      
 24 Sution Usman Adji, 1989,Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Yogyakarta: Liberty, 

hlm.25-26 

 25https://kbbi.web.id/agama.  diakses pada 14 februari 2020, pukul 21:40 

 26 O.S, Eoh, 1996, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, PT 

RajaGrafindo Persada, hlm.35- 36 

 27 Kartini Kartono dalam Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: UII Press, hlm.55. 

https://kbbi.web.id/agama.%2021:40


 

 

 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.28 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

Normatif. Langkah pertama yang dilakukan penelitian yuridis normatif dimana 

penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu 

hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum 

yang bertujuan untuk menemukan asas hukum positif yang berlaku.29 

 Penelitian ini memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif, yang 

menyajikan, menggambarkan dan memaparkan mengenai gejala-gejala dan 

faktafakta yang terjadi di masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala-gejala lainnya. Maksudnya 

adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 

memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.30 

                                                      
 28 Bambang Sunggono,2019, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, hlm. 39.  

 29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.25 

 30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Universitas 

Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 43 



 

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang- 

undang (Statute approach) pendekatan undang-undang dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.31 

3. Sumber Bahan Hukum 

 Pada penelitian ini terdapat tiga jenis sumber bahan hukum yang 

digunakan, yaitu: 

a) Bahan Hukum Primer 

 Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana berupa 

undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

 Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat 

menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan 

                                                      
 31Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, kencana, 2009, hlm. 93-94. 



 

 

 

bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum 

primer berupa buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek 

penelitian.32 Untuk membantu dalam penelitian maka bahan hukum tersier juga 

diperlukan dalam penyelesaian penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier 

 Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum 

yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap 

bahan hukum sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Ditempuh dua prosedur untuk memperoleh data yang benar dan akurat, 

yaitu: 

1) Studi Kepustakaan (Library Research)  

 Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur 

seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang- 

undangan. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

                                                      
 32 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek 2, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, 

hlm 51 



 

 

 

 Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan 

diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari 

studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi dan 

kemudian dideskripsikan.33 dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. 

Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih 

dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data 

yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan kenyataan. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian 

Eksplanatif, yaitu Penelitian eksplanatif atau kausal dilakukan untuk 

menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi yang 

membuktikan adanya hubungan dipengaruhi mempengaruhi dan sebab akibat. 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab 

akibat. Tujuan dari penelitian eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola 

yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan 

sebab akibat.34 

                                                      
 33Ibid,hlm 42 

34Rachmat Kriyantono, 2009, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Malang, Kencana 

Prenada Media Group, hlm. 69. 



 

 

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Sesuai dengan sifat dari analisis data yaitu kualitatif, maka penarikan 

kesimpulan yang dihasilkan ialah bersifat induktif. Metode induktif adalah 

proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari 

berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dimulai dengan 

mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang 

khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan 

yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif 

merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.35 

H. Sistematika Penulisan 

 Untuk memeberikan gambaran mengenai isi pemulisan skripsi ini, maka 

penulis akan menerangkan secara garais besar, adapun penyusunan dibagi dalam 

empat bab, yaitu: 

Bab I mengenai Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian,metode penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II tentang tinjauan pustaka yang memberikan penguraian tentang teori-teori 

yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab secara teoritis  

                                                      
 35Ibid, hlm 79 



 

 

 

tentang perkawinan beda agama menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan, berisikan uraian pembahasan 

berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang analisis 

perkawinan beda agama menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

Bab IV yaitu penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan 

pada penelahan kepustakaan, hasil dari penelitian analisis yuridis Perkawinan 

Beda Agama Menurut Pasal 2  Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 
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