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A.  Pendahuluan 

Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 

diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Meski telah berusia 40 tahun, norma-norma yang terkandung dalam 

undang-undang perkawinan masih terus diperdebatkan oleh masyarakat, antara 

lain aturan yang mengatur tentang poligami, usia ideal untuk melangsungkan 

perkawinan, dan nikah beda agama. Salah satu indikatornya adalah pengajuan uji 

materiil undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.3 
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Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Lutfi Sahputra menggugat Undang-undang 
Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena ingin ada kepastian hukum bagi warga yang menikah 
beda agama. Mereka menafsirkan, Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, 
"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan 
kepercayaan itu" telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi yang akan melakukan 
perkawinan beda agama di Indonesia. Perkara dengan nomor 68/PUU-XII/2014 saat ini dalam 
proses persidangan. 

Aturan mengenai batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah dalam undang-
undang perkawinan juga digugat ke Mahkamah Konstitusi. Perkara yang teregistrasi 
Kepaniteraan MK dengan Nomor 74/PUU-XII/2014 ini dimohonkan oleh perseorangan yang 
terdiri dari para perempuan dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Pasal 7 ayat (1) dan ayat 
(2) UU Perkawinan menyatakan “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun; 
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada 
pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

Sebelumnya, Uji materiil diajukan oleh M Insa, seorang warga Bintaro, Jakarta Selatan, 
mengajukan permohonan judicial review yang tercatat dalam register nomor 12/PUU-V/2007 
Berkaitan dengan sejumlah pasal terkait poligami, mulai dari Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat 
(1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, hingga Pasal 15 dan pasal 24. Insa merasa ketentuan dalam 
Pasal-pasal itu diskriminatif dan melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin 
konstitusi. 



Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pria 

dan wanita yang mempunyai latarbelakang agama atau kepercayaan yang 

berbeda. Secara normatif undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia 

tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama. Namun Pasal 2 

ayat (1) Undang-undang perkawinan mengharuskan perkawinan dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan 

agar perkawinan sah menurut hukum. Undang-undang Perkawinan tidak 

memberikan ruang untuk melakukan perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Negara-negara yang bertetangga dengan Indonesia mempunyai aturan 

yang berbeda-beda dalam mengatur perkawinan beda agama. Malaysia 

melarang perkawinan beda agama, sedangkan Singapura dan Australia 

memperbolehkan perkawinan beda agama.4  

 

B. PRAKTIK Pernikahan Beda Agama 

Meski hukum positif di Indonesia tidak memberikan ruang untuk melakukan 

perkawinan beda agama, namun dalam PRAKTIK terdapat beberapa pasangan 

yang tetap melangsungkan perkawinan beda agama dengan dalih cinta ataupun 

hak asasi manusia. 

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono 

Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan 

beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut 

adalah:5 

1. Meminta penetapan pengadilan  

2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama  

3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama  

4. Menikah di luar negeri. 
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Meminta penetapan pengadilan pernah dilakukan oleh seorang yang 

bernama Andi Vonny Gani pada 1989 berkaitan dengan keinginannya untuk 

melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang beda agama, sebagaimana 

terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 

Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain 

dari pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pagi menikah 

sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. 

Sedangkan penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mempelai 

mungkin lebih sering digunakan. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan 

artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada awal 2005 lalu. Deddy yang Katolik 

dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari 

Yayasan Paramadina6  

Cara keempat untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah 

menikah di luar negeri. Cara inilah yang banyak dilakukan selbritis atau artis. 

Negara tujuannya antara lain, Singapura dan Australia. Melangsungkan 

perkawinan di luar negeri berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan 

tersebut mendapat akte dari negara tempat menikah, lalu akte di bawa pulang 

ke tanah air untuk dicatatkan ke kantor catatan sipil.  

Salah satu contoh perkawinan beda agama di Singapura adalah kasus Iwan 

Suhandy (Budha) yang menikah Indah Mayasari (Katholik), keduanya warga 

Batam. Setelah menemui jalan buntu keduanya menikah di Singapura. Bukan 

hanya jarak Batam – Singapura yang tidak jauh. Syarat menikah di Singapura 

relatif mudah. Setelah bertempat tinggal di Singapura minimal selama 20 hari 

berturut-turut Pemohon sudah diperbolehkan mengurus administrasi pernikahan 

secara online.7 

Sejumlah selebritis tercatat menjalani pernikahan beda agama. Masing-
masing mempunyai cara dan tempat yang berbeda untuk mewujudkan 
pernikahan mereka.8  

1. Katon Bagaskara dan Ira Wibowo 

Katon Bagaskara menikah dengan Ira Wibowo pada 28 Oktober 1996. Pada 18 
Desember 2012, Katon resmi bercerai dari Ira. Alasannya, tidak lagi ada 
kecocokan di antara mereka. 
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2. Deddy Corbuzier dan Kalina 

Pasangan pesulap ini menikah pada 24 Februari 2005. Keduanya menjalani 
pernikahan dengan dua cara. Pertama, akad nikah dilakukan sesuai tata cara 
Islam, agama yang dianut Kalina. Pernikahan Deddy-Kalina yang dilangsungkan 
dengan hukum Islam di rumah Deddy di kawasan Bintaro, Tangerang. Usai 
menikah secara Islam, Deddy dan Kalina menikah secara negara, 
mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Namun, keduanya bercerai pada 31 
Januari 2013, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah proses perceraian 
karena sudah tidak ada lagi kecocokan. 

  
3. Glenn Fredly dan Dewi Sandra 

Setelah bercerai dari Surya Saputra, Dewi yang memeluk Islam menikah dengan 
Glenn Fredly yang penganut Kristen pada Senin, 3 April 2006. Resepsi pernikahan 
diadakan di Hotel Tirtha Bali, Pecatu, Kuta Selatan, dan tertutup bagi wartawan. 
Pada tanggal 12 Maret 2009, keduanya resmi bercerai tanpa anak di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. 

 
4. Tamara Bleszynski dan Mike Lewis 

Pada 2 Februari 2010, Tamara resmi menikah dengan Mike Lewis di Villa Bayuh 
Sabbha, Uluwatu, Jimbaran, Bali. Keduanya melangsungkan pernikahan beda 
agama. Pada awal 2012, Tamara Bleszynski mengajukan gugatan perceraian di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akhirnya dikabulkan melalui putusan 
pengadilan pada 28 Mei 2012. 

 
5. Lydia Kandou dan Jamal Mirdad 

Pasangan beda agama ini menikah pada 1986. Lydia yang beragama Kristen 
menikah dengan Jamal yang seorang muslim. Mereka nekad melaksanakan 
pernikahan berbeda agama di Indonesia dan memperjuangkan status mereka 
mati-matian di Pengadilan Negeri. Pernikahan mereka menuai kontroversi. 
Ditentang dan dikecam oleh para agamawan dan masyarakat. Ibunda Lydia 
Kandou pun sempat menentang pernikahan tersebut. Namun, setelah 27 tahun 
bersama, keduanya bercerai pada 4 Juli 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan.  

 

6. Cornelia Agatha dan Sony Lalwani 

Sony Lalwani dan Cornelia Agatha menikah pada 18 Maret 2006, di Hong Kong. 
Cornelia menggugat cerai Sony pada 29 Oktober 2012. Putusan cerai dijatuhkan 
majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Agustus 2013. 



 
7. Frans Mohede dan Amara 

Personil grup musik Lingua Amara yang beragama Islam menikah dengan Frans 
Mohede yang merupakan seorang Kristen Protestan. Mereka menikah pada 1 
Desember 1999, di Hongkong.  

 
8. Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale 

Pada 25 September 2003, Nia memutuskan menikah dengan Ari Sihasale di 
Perth, Australia. Ari adalah non muslim. Nia juga sempat memberikan 
pernyataan bahwa untuk menghormati suaminya, pada hari Minggu, 5 Oktober 
2003, pukul 09.00 WIT, dia mengikuti kebaktian di Gereja Betlehem Kuala 
Kencana. Nia mengaku tetap memeluk agama Islam, dan Ale tetap Katolik.  

 

9. Jeremy Thomas dan Ina Indayanti 

Jeremy Thomas yang beragama Kristen tak menyangka bertemu dengan Ina 
Indayanti (Ina Thomas), seorang model catwalk beragama Islam. Ketika menikah, 
keduanya masih menganut agama masing-masing.  

 

10. Irfan Bachdim dan Jennifer Kurniawan 

Pemain sepakbola yang juga model iklan, Irfan Bachdim, menikahi model Jennifer 
Kurniawan, 8 Juli 2011. Pernikahan mereka digelar di Belanda, karena di sana 
memungkinkan adanya pernikahan beda keyakinan. 

 
11. Aqi Alexa dan Audrey Meirina 

Vokalis Alexa, Aqi, menikahi Audrey Stephanie Meirina pada 1 Februari 2012, di 
kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Aqi yang seorang muslim menikahi 
Audrey yang non muslim dalam balutan pernikahan Islam.  

 

C. Yurisprudensi 

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang berkaitan dengan perkawinan 

beda agama dapat ditemukan pada Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986. Kasus ini 

berawal ketika Pemohon Andi Vonny Gani P, perempuan yang beragama Islam 

hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Andrianus Petrus Hendrik yang 

beragama Kristen Protestan. 



Andi Vonny Gani P mengajukan permohononan melangsungkan 

perkawinan namun ditolak oleh Kepala KUA di wilayah Jakarta. Penolakan yang 

sama juga dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta. 

Andi Vonny Gani P membawa kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Lewat Putusan Nomor 382/Pdt.P/1986/PN.JKT.PST tanggal 11 April 1986 Majelis 

Hakim menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Kecamatan 

Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta sebagai beralasan dan 

karenanya patut dikuatkan. 

Tidak puas dengan putusan PN Jakarta Pusat, Andi Vonny Gani P 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengatakan bahwa Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat 

suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara 

calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Undang-undang 

tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami isteri 

yang berlainan agama. 

Mahkamah agung berpendapat kekosongon hukum tidak boleh dibiarkan, 

karena membiarkan masalah tersebut berlarut pasti akan mnimbulkan dampak-

dampak negatif dalam kehidupan masyarakat maupun beragama yang berupa 

penyelundupan nilai-nilai sosial, agama dan hukum positif. 

Mahkamah agung menafsirkan bahwa keinginan Pemohon melangsungkan 

perkawinan dihadapan Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta harus ditafsirkan 

bahwa Pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara 

Islam dan dengan demikian harus ditafsirkan pula dengan mengajukan 

permohononan itu Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan statusnya (in casu 

agama Islam). 

 

D. Kesimpulan 

 Perkawinan beda agama belum diatur secara khusus dalam peraturan 

perundang-undangan. Meskipun demikian secara umum ketentuan Pasal 2 ayat 

(1) Undang-undang Perkawinan dimaknai sebagai perangkat hukum yang 

melarang terjadinya perkawinan beda agama. 

Terdapat empat cara popular yang ditempuh oleh pasangan perkawinan 

beda agama; meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut 

masing-masing agama,  penundukan sementara pada salah satu hukum agama, 

dan terakhir menikah di luar negeri. 



Dari paparan di atas tergambar mayoritas modus perkawinan beda agama 

yang dilaksanakan di Indonesia adalah penundukkan diri sementara terhadapa 

agama yang dianut salah satu pasangan meskipun setelah perkawinan masing-

masing “memproklamirkan diri” tetap memeluk agama masing-masing dan 

menjunjung tinggi toleransi antarpasangan. 

Sedangkan perkawinan beda agama yang tidak dilaksanakan di Indonesia, 

pilihannya adalah menikah di negara tetangga yang melegalkan perkawinan beda 

agama. Australia dan Singapura merupakan “surga” bagi pasangan perkawinan 

agama dari Indonesia.  

 


