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• UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan dan perubahannya UU No 24 th. 
2013  

• Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil; 

• Perda Kota Yogyakarta No. 8 Th. 2012 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

• Peraturan Walikota No. 90 Th. 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 8 
th. 2012 

 

DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN MERUJUK 
PADA KETENTUAN : 



Administrasi Kependudukan adalah rangkaian 
kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan 
dokumen dan Data Kependudukan melalui 
Pendaftaran Penduduk,Pencatatan Sipil, pengelolaan 
informasi Administrasi Kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain 
 
 
 
 

Perkawinan merupakan bagian dari Peristiwa Penting 
Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh 
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, 
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status 
kewarganegaraan 



Beberapa fakta dan pandangan dan terkait perkawinan 
beda agama yang terjadi di masyarakat : 

Regulasi tentang administrasi kependudukan di Indonesia baru 
diterbitkan tahun 2006 melalui UU 23 tahun 2006. Sebelum adanya 
UU tsb  Pencatatan administrasi kependudukan termasuk di 
dalamnya pencatatan perkawinan di Indonesia menggunakan dasar 
hukum masa kolonial Belanda yaitu Staatblad. 

Dalam staatblad 1896 No. 158 dikenal adanya perkawinan 
campuran yang mana dikenal 4 jenis perkawinan campuran yaitu : 

 Perkawinan campuran internasional : perkawinan orang asing 
dengan hukum berlainan 

 Perkawinan campuran antar tempat : misalnya perkawinan orang 
batak dengan sunda 

 Perkawinan campuran antar golongan : misalnya golongan eropa 
dengan golongan timur asia atau golongan bumi putera 

 Perkawinan campuran antar agama 

 



Sementara itu terdapat pendapat bahwa UU 1 th 1974 
yang diterbitkan dan mengatur secara khusus tentang 
perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan 
“campuran” dalam arti  beda agama atau tidak 
menyebut secara tekstual/ekplisit mengenai perkawinan 
beda agama 

Hal ini sementara kalangan menganggap sebagai celah 
hukum, mereka berpendapat bahwa : 

dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang 
diatur sebelumnya dalam Kitab UU Hukum Perdata 
(burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia 
Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier 
S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran 
(Regeling op de gemengde huwelijken S. 1898 N0. 158) 
dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang 
perkawinan sejauh telah diatur dalam UU 1/1974 ini, 
dinyatakan tidak berlaku” 

 



Lalu bagaimana yang belum diatur? Yaitu perkawinan 
beda agama ? 

Mengingat UU 1/1974 kriteria perkawinan campuran 
adalah perkawinan berbeda kewarganegaraan maka 
perkawinan campuran lainnya termasuk perkawinan 
beda agama dapat menggunakan peraturan lama yaitu 
staatblad 1896 No. 158  

 

Kelompok ini juga merujuk pada surat Ketua Mahkamah 

Agung No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 yang 
ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

yang meminta Menteri agama untuk dapat membantu 
pernikahan campuran dan kepada Gubernur, 
Bupati/Walikotamadya dan petugas pencatatan sipil 
untuk menyelenggarakan perkawinan campuran 



 

Selain itu juga menjadi rujukan Putusan Mahkamah Agung No. 

1400 K/Pdt/1986 atas kasus yang diajukan 2 orang warga 

negara Indonesia berbeda agama yang  mengajukan 
permohonan perkawinan ke KUA Tanah Abang dan Kantor 
Pencatatan Sipil Jakarta.  

Atas gugatan terhadap penolakan kedua institusi tersebut 
untuk melangsungkan perkawinannya MA mengeluarkan 
putusannya yang isinya antara lain membatalkan penolakan 
pihak KUA Kec Tanah Abang dan Kantor Pencatatan Sipil 
Jakarta dan memerintahkan pegawai pencatat pada kantor 
Catatan Sipil Jakarta agar melangsungkan perkawinan 
pemohon. 

 

 

 

 



Menurut Prof. Wahyono Darmabarata, Guru Besar 
Hukum Perdata UI menyampaikan pandangan 
bahwa masyarakat yang akan melangsungkan 
perkawinan beda agama mempunyai 
kecenderungan untuk melakukan penyelundupan 
hukum dengan cara: 

1. Meminta penetapan pengadilan 

2. Perkawinan dilakukan menurut masing masing 
hukum agamanya 

3. Menundukkan sementara pada salah satu 
hukum agama dan 

4. Menikah di luar negeri 

 



 

Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi yurisprudensi 
untuk pencatatan perkawinan beda agama di Kantor 
Pencatatan Sipil di era tahun 1986-an. 

 
Namun demikian dengan adanya kesadaran hukum 
dan meningkatnya kesadaran beragama di masyarkat 
kasus permohonan perkawinan beda agama yang 
diajukan di Dukcapil bisa dikatakan tidak ada 

Pada era saat ini Dukcapil memegang teguh 
ketentuan UU 23 tahun 2006 tentang pencatatan 
perkawinan dimana diatur syarat-syarat pencatatan 
perkawinan sebagai berikut : 



 
UU 23/2006 
pasal 34 : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang 
undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada 
Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan 

Pasal 35 : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 berlaku pula bagi: 
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan (Penjelasan: yang 

dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan olehPengadilan” adalah 
perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama) 

b.   perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia   
      atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan     
      (Perkawinan   yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesi 

harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 
menghendaki perkawinan di Indonesia) 



 
Syarat Pencatatan Perkawinan Perpres 25 th 2008  
Pasal 67 : 
a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari 

pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan 
Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh 
Pemuka Penghayat Kepercayaan; 

b. KTP suami dan isteri; 
c. Pas foto suami dan isteri; 
d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; 
e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing 

Pasal 69 
a. Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan 

pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau 
UPTD Instansi Pelaksana. 

b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (a) dilakukan dengan cara 
menunjukkan penetapan pengadilan 



KETENTUAN PERSYARATAN TERSEBUT MENJADI 
PEDOMAN UTAMA DALAM PENCATATAN 
PERKAWINAN DI DINDUKCAPIL KOTA 
YOGYAKARTA 

SEHINGGA UNTUK PERKAWINAN BEDA AGAMA 
SEPANJANG ADA BUKTI PENETAPAN PENGADILAN 
MAKA DUKCAPIL AKAN MENERBITKAN AKTA 
PERKAWINAN 

KARENA PADA HAKEKATNYA DUKCAPIL BERTUGAS 
MENCATAT PERISTIWA BERDASARKAN DOKUMEN 
YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG SAH 

ADAPUN ASPEK KEBENARAN RIEL (UJI MATERI) 
BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB DUKCAPIL 



ADANYA PEDOMAN PERATURAN YANG JELAS, 
MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN 
PERATURAN DAN HUKUM, SEMAKIN BAIKNYA 
PELAKSANAAN BERAGAMA MAKA PERMOHONAN 
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DINDUKCAPIL 
KOTA YOGYAKARTA SAAT INI HAMPIR TIDAK ADA 
LAGI 

 

 



REKOMENDASI 
 Demi menjamin adanya kepastian 

hukum terkait pernikahan beda agama 
bagi masyarakat yang dianggap 
sebagian kalangan belum diatur dalam 
UU 1/1974 maka perlu dilakukan kajian 
hukum untuk perubahan peraturan 
tentang perkawinan 
 

 Perlu adanya pasal penegasan yang 
dituangkan secara eksplisit tentang bisa 
tidaknya  pernikahan beda agama. 




