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Perkawinan Beda Agama dalam UU dan Yurisprudensi 

Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Th 1974 No. 1; TLN 

No. 3019) menetapkan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Dalam penjelasan 

ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan itu dijelaskan, bahwa: 

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah 

Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali 

dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang 

penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang 

pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan 

kewajiban orang tua. 

 

Berdasarkan Penjelasan itu, perkawinan bukan sekedar hubungan yang bersifat 

perdata belaka, tetapi mengandung dimensi agama atau kerohanian yang mengimplikasikan 

bekerjanya peran agama dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam pemeliharaan dan 

pendidikan dalam keluarga. Penjelasan itupun menekankan peran agama dalam keluarga 

dalam kaitan dengan hak dan kewajiban orang tua, sehingga orang tua harus merawat dan 

mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama yang dianutnya.  

Koheren dengan ketentuan Pasal 1 itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 

menentukan pula, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”   Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu 

dijelaskan lebih lanjut: 

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang 

Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak 

ditentukan lain dalam Undang- undang ini. 

                                                 
*)

 Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang “Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang Perkawinan Beda Agama” yang diselenggarakan oleh 

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu, 20 Shafar 1436 H / 13 Desember 2014 di Yogyakarta.  
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Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa legalitas perkawinan dalam hukum 

positif Indonesia adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam agama dan 

kepercayaan dari pasangan yang melakukan perkawinan. Dalam kaitan dengan legalitas 

berdasarkan hukum agama, ketentuan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menentukan, bahwa 

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya 

atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”  Konsekuensinya, kalau dalam hukum 

Islam terdapat larangan untuk menikah beda agama, maka secara formal dilarang pula adanya 

perkawinan beda agama. Itu semua kembali kepada esensi perkawinan pada Pasal 1 yang 

menghendaki adanya peran agama dalam pembentukan keluarga, sehingga perkawinan beda 

agama dapat mereduksi hakikat perkawinan dalam UU Perkawinan. Bagaimanapun 

perkawinan beda agama, setidaknya dalam pandangan Islam, akan menimbulkan konflik nilai 

pada anak, sehingga tujuan pembentukan keluarga bahagia yang dibesarkan berdasarkan 

agama tidak akan tercapai. Dengan perkawinan beda agama alih-alih agama berperan dalam 

pembentukan keluarga, malahan keluarga dapat menisbikan atau bahkan menyingkirkan 

agama dalam kehidupan keluarga.  

Namun demikian, dalam realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya 

perkawinan beda agama yang harus memperoleh perlindungan secara hukum. Oleh karena 

itu, atas dasar realitas sosial dan demi menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Agung 

telah memutus dalam perkara nomor 1400K/PDT/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang 

memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan 

perkawinan antara pasangan beda agama setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut 

Undang-Undang. Putusan Majelis Hakim MA yang diketuai oleh Ali Said, SH dan hakim-

hakim anggota H.R. Djoko Sugianto, SH dan Indroharto, SH itu menjadi yurisprudensi bagi 

dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan hanya cukup melangsungkan perkawinan 

di Kantor Catatan Sipil.  

Pada pertimbangannya, Majelis Hakim MA menyatakan, bahwa:  

tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan 

kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, 

karena membiarkan masalah ttersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-

dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa 

penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial  maupun agama dan atau hukum 

positif. 

 

Majelis Hakim MA juga menyatakan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di 

Kantor Catatan Sipil itu disebabkan karena salah satu pihak “sudah tidak lagi menghiraukan 
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status agamanya (in casu agama Islam), sehingga Pasal 8 sub f  Undang-Undang R.I. No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya 

perkawinan yang mereka  kehendaki.” 

Dengan demikian, dalam praktek tetap dimungkinkan adanya perkawinan beda agama 

berdasarkan yurisprudensi putusan MA dengan syarat salah satu pihak, terutama yang 

beragama Islam, menyatakan tidak tunduk lagi terhadap hukum Islam. Masih harus dikaji 

apakah pernyataan tidak tunduk pada hukum Islam itu sudah dapat dikategorikan murtad atau 

keluar dari agama Islam, sehingga sebenarnya tidak terjadi perkawinan antar agama, 

khususnya antara pihak yang beragama Islam dan non-muslim.  

Pada sisi lain, adanya yurisprudensi MA itu mencuatkan permasalahan tentang 

konstitusionalitas perkawinan beda agama yang terkait dengan adanya ketentuan dalam UU 

Perkawinan yang melarang perkawinan beda agama sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) jo. 

Pasal 8 huruf f. Atas dasar itu, beberapa orang warga negara Indonesia mengajukan 

permohonan untuk menguji Pasl 2 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

Dalil yang diajukan oleh pemohin dalam perkara No. 68/PUU-XII/2014 itu adalah :  

1. Adanya penghakiman yang dilakukan oleh Negara terhadap warga Negara yang 

melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui 

melalui Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 

1945; 

2. Adanya pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan hal tersebut melanggar hak untuk melangsungkan 

perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; 

3. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan 

pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas 

kepasatian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 

1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena 

menyebabkan Negara melalui aparaturnya memperlakukan warga negaranya secara 

berbeda; dan 

5. Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak 

dan kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 

6. Berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebabkan terjadinya berbagai macam penyelundupan hukum dalam 

bidang hukum perkawinan; 

7. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 

norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan;  
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8. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan justru bertentangan dengan tujuannya sendiri yaitu agar tiap perkawinan 

didasari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan 

 

Secara umum konstitusionalitas yang dipermasalahkan berkenaan dengan hak 

beragama, melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk 

membentuk keluarga, hak atas kepasatian hukum yang adil, kebebasan dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif, dan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan.  

 

Partikularitas HAM 

Secara yuridis nilai-nilai HAM bersumber pada instrumen internasional yang disebut 

sebagai the International Bill of Human Rights, yang terdiri atas Universal Declaration of 

Human Rights (diterima tahun 1948), the International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR-1966) beserta dua Optional Protocols and the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR-1966). Sekalipun merupakan instrumen 

internasional, tetapi HAM memiliki dimensi universal dan partikular. Dimensi universal 

memandang nilai-nilai HAM berlaku berlaku universal sebagaimana diatur dalam Bangkok 

NGO Declaration pada 27 Maret 1993 yang menyatakan, bahwa: “As human rights are 

universal concern and are universal in value, the advocacy of human rights cannot be 

considered to be an encroachment upon national sovereignty.”  Artinya, nilai-niilai HAM 

bersifat universal sehingga penegakan HAM tidak dapat dibatasi oleh kedaulatan nasional.  

Namun, pada sisi lain terdapat pula pandangan yang melihat HAM dengan dimensi 

partikular sebagaimana dianut dalam Vienna Declaration and Programme of Action 23 Juni 

1993 yang kemudian diadopsi oleh ASEAN Human Rights Declaration Tahun (AHRD) 2013 

atau Piagam HAM ASEAN yang menyatakan:  

All human rights are universal, indivisible, and interdependent and interrelated. The 

international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, 

on the same footing, and with the same emphasize. While the significant of national 

and regional particularities and various historical, cultural, and religious 

background must be born in mind, it is the duty of states, regardless of their political, 

economic, and cultural systems, to promote and protect all human rights and 

fundamental freedoms. 

 

Sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai bagian dari negara ASEAN, maka 

pandangan yang yang dianut oleh negara Indonesia adalah pandangan HAM yang bersifat 

partikular sebagaimana disebutkan dalam Piagam HAM ASEAN 2013.  Dengan demikian, 
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penegakan HAM oleh negara tetap harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan 

regional serta latar belakang sejarah, kebudayaan, dan agama. Hal itu juga sejalan dengan 

ketentuan pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: 

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

 

Dengan demikian, penegakan HAM di negara Indonesia wajib tunduk pada 

pembatasan yang ditetapkan dengan UU yang di antaranya harus sesuai dengan 

pertimbangan nilai-nilai agama. Pembatasan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama itu 

sejalan dengan ketentuan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Negara berdasar 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  

  

Penjelasan Pasal 23 ICCPR 

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang perkawinan pada Pasal 28B ayat 

(1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah.”  Ketentuan UUD itu pada dasarnya mengacu pada ketentuan 

Pasal 23 ICCPR yang menyatakan:  

(1) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to 

protection by society and the State.  

(2) The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family 

shall be recognized.  

(3) No marriage shall be entered into without the free and full consent of the 

intending spouses.  

(4) States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure 

equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage 

and at its dissolution. In the case of dissolution, provision shall be made for the 

necessary protection of any children. 

 

Berkenaan dengan Pasal 23 ICCPR itu, Komisi HAM PBB memberikan penjelasan 

dalam General Comment No. 19 tertanggal 27 Juli 1990 sebagai berikut: “Article 23 of the 

International Covenant on Civil and Political Rights recognizes that the family is the natural 

and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.”   
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Penjelasan dalam General Comment (GC) No. 19 tersebut sedikit berbeda dengan 

ketentuan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jika ketentuan dalam UUD NRI 

1945 menekankan pada hak untuk membentuk keluarga, penjelasan Pasal 23 ICCPR justru 

lebih menekankan pada perlindungan keluarga sebagai unit kelompok sosial alamiah dan 

fundamental yang wajib dilindungi oleh masyarakat dan negara. Selain itu UUD NRI Tahun 

1945 hanya mengadopsi Pasal 23 ayat (2) ICCPR yang menekankan pada hak untuk 

melakukan perkawinan dan membentuk keluarga, tetapi tidak secara tegas mengatur 

perlindungan atas keluarga sebagai unit kelompok sosial alamiah dan fundamental. Ketentuan 

UUD NRI Tahun 1945 memang mengatur tentang perlindungan terhadap keluarga pada Pasal 

28G ayat (1), akan tetapi perlindungan keluarga itu tidak spesifik sebagai unit sosial yang 

alamiah dan fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) ICCPR.  

Pada bagian lain General Comment No. 19 menjelaskan lebih lanjut tentang keluarga:  

The Committee notes that the concept of the family may differ in some respects from 

State to State, and even from region to region within a State, and that it is therefore 

not possible to give the concept a standard definition. However, the Committee 

emphasizes that, when a group of persons is regarded as a family under the 

legislation and practice of a State, it must be given the protection referred to in article 

23. Consequently, States parties should report on how the concept and scope of the 

family is construed or defined in their own society and legal system. Where diverse 

concepts of the family, “nuclear” and “extended”, exist within a State, this should be 

indicated with an explanation of the degree of protection afforded to each. In view of 

the existence of various forms of family, such as unmarried couples and their children 

or single parents and their children, States parties should also indicate whether and 

to what extent such types of family and their members are recognized and protected 

by domestic law and practice. 

 

Berdasarkan penjelasan itu, ICCPR mengakui adanya perbedaan konsep tentang 

keluarga yang terdapat pada berbagai negara, bahkan pada daerah yang berbeda pada satu 

negara. Perbedaan konsep keluarga itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum nasional 

masing-masing negara. Dalam hal ini, ICCPR menganut dimensi partikularitas dalam 

perlindungan atas keluarga sesuai dengan konsep masing-masing negara.   

Sementara itu berkenaan dengan hak untuk melakukan perkawinan dan membentuk 

keluarga (right to marry and to found a family), General Comment No. 19 menjelaskan : 

Article 23, paragraph 2, of the Covenant reaffirms the right of men and women of 

marriageable age to marry and to found a family. Paragraph 3 of the same article 

provides that no marriage shall be entered into without the free and full consent of the 

intending spouses. States parties’ reports should indicate whether there are 

restrictions or impediments to the exercise of the right to marry based on special 

factors such as degree of kinship or mental incapacity. The Covenant does not 

establish a specific marriageable age either for men or for women, but that age 
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should be such as to enable each of the intending spouses to give his or her free and 

full personal consent in a form and under conditions prescribed by law. In this 

connection, the Committee wishes to note that such legal provisions must be 

compatible with the full exercise of the other rights guaranteed by the Covenant; thus, 

for instance, the right to freedom of thought, conscience and religion implies that the 

legislation of each State should provide for the possibility of both religious and civil 

marriages. 

 

Berdasarkan Penjelasan itu, maka hak untuk menikah dan membentuk keluarga pada 

Pasal 23 ICCPR lebih menekankan pada usia perkawinan (marriageable age). ICCPR tidak 

menentukan usia minimal perkawinan yang spesifik baik bagi laki-laki maupun perempuan, 

tetapi menekankan pada pengaturan terhadap usia yang memungkinkan untuk melakukan 

persetujuan secara bebas dan penuh bagi pasangan yang menikah. Selain itu hak untuk 

melakukan perkawinan dan membentuk keluarga harus sesuai dan sejalan dengan hak-hak 

lain, termasuk hak beragama, yang mengimplikasikan adanya peraturan perundang-undangan 

yang mengatur baik perkawinan berdasarkan agama maupun perkawinan yang bersifat 

perdata.  

 

Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama 

Dalam  kaitan dengan perkawinan beda agama, maka mengacu pada Pasal 23 ICCPR 

dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 

Pertama, hak untuk melakukan perkawinan harus bertolak dari perlindungan keluarga 

sebagai unit sosial alamiah dan fundamental. Perkawinan harus berorientasi pada keluarga, 

bukan pada hak individu. Perkawinan bukan hanya untuk melindungi hak individu, 

melainkan memiliki tujuan utama untuk melindungi keluarga sebagai basis pembentukan 

masyarakat dan negara. Dan sesuai dengan ICCPR, setiap negara memiliki konsep keluarga 

yang berbeda, termasuk negara Indonesia. Dalam perspektif masyarakat dan negara 

Indonesia, konsep keluarga tidak terlepas dari ajaran agama, terutama agama Islam, yang 

menghendaki adanya tanggung jawab orang tua atas pemeliharaan dan pendidikan anak-

anaknya berdasarkan agama. Dalam lingkup yang lebih luas, keluarga adalah basis 

pembentukan masyarakat dan negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa, sehingga pembentukan keluarga yang berbasis pada nilai-nilai agama menjadi dasar bagi 

pembentukan masyarakat dan negara Indonesia. Oleh karena itulah, masyarakat dan negara 

wajib melindungi keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama demi tujuan pembentukan 

masyarakat dan negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Dalam kaitan itu, pernikahan beda agama lebih menekankan pada hak-hak individu 

dibandingkan dengan perlindungan atas keluarga. Pemaknaan atas hak dan kebebasan 

beragama dalam konteks perkawinan bukan hanya pada hak dan kebebasan individu, 

melainkan harus harus diletakkan pertama kali pada konteks keluarga. Terlebih lagi dalam 

konsep Indonesia dan khususnya dalam ajaran Islam, konsep keluarga tidak terlepas dari 

ajaran agama yang menghendaki adanya pemeliharaan dan pendidikan berdasarkan nilai-nilai 

agama. Perkawinan beda agama dimulai dari pandangan atas otonomi masing-masing pihak 

yang akan terikat dalam perkawinan dan bukan atas dasar untuk membentuk keluarga yang 

sesuai dengan konsep keluarga Indonesia yang menekankan nilai-nilai agama.  

Kedua, hak dan kebebasan untuk melakukan perkawinan dan membentuk keluarga 

pada Pasal 23 ICCPR pada dasarnya lebih menekankan pada jaminan dan perlindungan atas 

pasangan menikah berdasarkan usia yang secara mental mampu untuk melakukan perikatan 

perkawinan secara bebas dan penuh. Tujuannya jelas agar pasangan yang menikah benar-

benar secara mental dan sosial dapat melakukan perbuatan hukum dan membentuk keluarga 

yang bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, secara normatif  makna hak untuk melakukan 

perikatan yang bebas dan penuh dalam perkawinan adalah terutama dalam pengertian 

kapasitas mental dari masing-masing pasangan untuk menjamin pasangan dalam perkawinan 

memiliki kecakapan hukum (legal capacity) untuk melakukan perbuatan hukum sehingga 

dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam pengertian lain, hak untuk 

melakukan perikatan secara bebas dan penuh dalam perkawinan bukan dimaksudkan dalam 

pengertian kebebasan secara individu untuk melakukan perkawinan sesuai dengan agama 

masing-masing mempelai.  

Ketiga, berkenaan dengan hak beragama yang dijadikan dalil untuk melakukan 

perkawinan beda agama, ketentuan Pasal 23 ICCPR jelas menyebutkan agar hak untuk 

melakukan perkawinan harus sejalan dengan hak-hak asasi lainnya, termasuk hak untuk 

beragama. Namun, makna sejalan dengan hak untuk beragama dalam pengertian dengan 

implikasinya pada kemungkinan adanya perkawinan yang bukan saja bersifat perdata, 

melainkan bersifat keagamaan (the possibility of both religious and civil marriages).  Oleh 

karena itu, kesesuaian antara hak untuk melakukan perkawinan dan hak beragama bukan 

dimaksudkan untuk menisbikan atau menghilangkan perkawinan yang bersifat keagamaan 

dan semata-mata menjadi perkawinan yang bersifat perdata semata. Sebaliknya, ICCPR 

justru memperkuat jaminan dan perlindungan atas perkawinan yang bersifat keagamaan. 

UU Perkawinan sangat jelas sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ICCPR itu 

karena memandang perkawinan bukan hanya perikatan perdata semata, melainkan juga 



9 

 

perikatan yang bersifat keagamaan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang 

menentukan legalitas perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

tidak dapat dimaknai dalam pengertian sebagai perkawinan beda agama karena akan 

mengakibatkan perkawinan hanya sebagai ikatan perdata semata-mata dan menisbikan atau 

bahkan menghilangkan makna perkawinan di Indonesia yang bersifat keagamaan.  

Selain itu apabila Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dipahami sebagai perkawinan beda 

agama, maka akan menghilangkan makna perkawinan sebagai sarana pembentukan keluarga 

yang sesuai dengan konsep keluarga Indonesia yang berdasarkan  nilai-nilai keagamaan. 

Secara normatif, pemaknaan seperti itu tidak koheren atau sejalan dengan ketentuan Pasal 1 

UU Perkawinan yang memandang tujuan perkawinan untuk “membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”  Dalam konteks 

ICCPR, inkoherensi itu jelas bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 23 ICCPR yang 

menekankan perkawinan dalam konteks perlindungan atas keluarga sebagai unit sosial yang 

alamiah dan fundamental.  

Dengan demikian, secara umum terdapat kesesuaian antara UU Perkawinan dan 

ICCPR yang kemudian diadopsi oleh UUD NRI Tahun 1945 mengenai perkawinan sebagai 

perikatan yang bukan hanya bersifat perdata melainkan juga bersifat keagamaan dengan 

tujuan utama untuk melindungi institusi keluarga sebagai unit sosial yang alamiah dan 

fundamental yang sesuai dengan konsep keluarga Indonesia yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian lain, perkawinan beda agama 

adalah bertentangan dengan ICPPR dan UUD NRI Tahun 1945 mereduksi perkawinan 

menjadi perikatan perdata semata-mata dan menisbikan perlindungan keluarga yang sesuai 

dengan konsep keluarga Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Wallahu’alam bi Shawab. 

 


