BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Pengaturan suatu ketentuan mengenai perkawinan beda agama perlu diatur
lebih khusus di dalam peraturan perundang-undangan karena selama ini
persoalan perkawinan beda agama masih menjadi polemik maupun perdebatan.
Hal ini dikarenakan tidak adanya keseragaman pendapat maupun pedoman
untuk menentukan keabsahan perkawinan semacam itu di Indonesia. Polemik
maupun perdebatan mengenai perkawinan beda agama berdasarkan atas hukum
perkawinan di Indonesia dilaksanakan menurut hukum agama sedangkan dalam
praktiknya perkawinan beda agama banyak terjadi di kalangan masyarakat
Indonesia.
Perkawinan beda agama oleh WNI yang dilangsungkan di luar negeri diatur
dalam Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan. Namun, pelaksanaan Pasal 56 ayat 1
UU Perkawinan tidak memberikan cakupan yang cukup jelas mengenai
keabsahan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini
dikarenakan adanya frasa pada Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan yang
menyatakan perkawinan di luar negeri akan dianggap sah sehingga
mengakibatkan hukum asing akan diberlakukan namun tetap tunduk dan
mengikuti ketentuan UU Perkawinan. Hal tersebut menimbulkan pergesekan
mengenai perkawinan beda agama oleh WNI menurut hukum Indonesia.
Dari rumusan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan tersebut, tidak disebutkan
dengan jelas mengenai jenis perkawinan yang dapat dilakukan di luar negeri
sehingga dapat menimbulkan asumsi bahwa perkawinan beda agama dapat
dilangsungkan. Namun, permasalahannya adalah apabila perkawinan beda
agama dilangsungkan oleh WNI sedangkan adanya Pasal 2 UU Perkawinan
yang berkaitan dengan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan. Adanya keterkaitan
tersebut, mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk melaksanakan
perkawinan beda agama berdasarkan prinsip vested rights menjadi dibatasi. Hal
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ini yang kemudian menjadi perhatian penulis sehingga prinsip vested rights
perlu dilindungi sesuai dengan makna dari Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan itu
sendiri.
Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perkawinan beda
agama merupakan persoalan HPI sehingga yang berlaku adalah asas-asas HPI
yang relevan atas perkawinan semacam itu. Telah dijelaskan sebelumnya
bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan berdasarkan
prinsip vested rights sehingga harus diakui dan dihormati demi tercapainya
keadilan bagi para pasangan yang telah melangsungkan perkawinan tersebut.
Selain itu, berdasarkan prinsip vested rights maka perkawinan beda agama
akan dianggap sah mengingat perkawinan merupakan suatu hak dan hak
tersebut telah diperoleh pasangan WNI di luar negeri. Pengakuan atas
perkawinan tersebut menurut hukum Indonesia adalah sebagai bentuk
penghormatan dan bentuk perlindungan atas adanya vested rights tersebut.
Selain itu, berdasarkan perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri
merupakan implementasi dari prinsip lex loci celebrationis sehingga
perkawinan tersebut juga akan diakui sah apabila pasangan WNI tersebut telah
melakukan prosedur yang berlaku di tempat perkawinan dilangsungkan dan
WNI tersebut tetap tunduk pada hukum Indonesia.
Terlepas dari paparan di atas, penulis memiliki pandangan pribadi bahwa
perkawinan beda agama harus tetap diakui secara sah menurut hukum
Indonesia mengingat secara sosiologis perkawinan tersebut banyak terjadi di
kalangan masyarakat Indonesia. Penulis beranggapan bahwa terjadinya
perkawinan beda agama pun karena mengingat ciri khas masyarakat Indonesia
yang bersifat pluralistik. Selain itu, pelaksanaan suatu perkawinan juga
merupakan hak masing-masing individu sehingga tiap-tiap individu tersebut
memiliki hak dan kebebasan untuk melangsungkan perkawinan termasuk
perkawinan beda agama. Apabila pasangan beda agama tersebut telah
melangsungkan perkawinannya di luar negeri serta telah mengikuti seluruh
prosedur yang berlaku dan pasangan tersebut juga tertib dengan tidak
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memiliki maksud maupun tujuan untuk menghindari hukum nasional maka
menurut penulis perkawinan tersebut layak untuk mendapatkan pengakuan di
Indonesia karena dirasa adil untuk menghargai prinsip vested rights. Penulis
berpendapat bahwa agama bukan penghalang bagi pasangan tersebut untuk
melakukan perkawinan beda agama karena adanya Pancasila sebagai ideologi
maupun nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa setiap
orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan Pasal 28E
UUD 1945.
Selain telah menganalis dan menyimpulkan bahwa perkawinan beda
agama adalah sah menurut hukum Indonesia berdasarkan prinsip vested rights,
topik penting lainnya adalah mengenai keabsahan tindakan pencatatan oleh
petugas catatan sipil terhadap pencatatan atas perkawinan beda agama.
Pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri setibanya di
Indonesia wajib mendaftarkan akta perkawinan yang telah diterbitkan di
tempat perkawinan dilangsungkan kemudian dicatatkan oleh petugas catatan
sipil Indonesia. Mengenai pencatatan atas peristiwa tersebut, diatur dalam
Pasal 37 ayat (1) UU Adminduk. Berdasarkan pasal tersebut, pelaporan oleh
pasangan tersebut atas perkawinannya sifatnya wajib kepada Kantor Catatan
Sipil setibanya di Indonesia. Terkait tindakan pencatatannya, petugas catatan
sipil memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi kebenaran
data dan informasi pelapor. Berdasarkan adanya kewenangan tersebut,
memberikan ruang kebijakan bagi petugas catatan sipil untuk melakukan
verifikasi maupun tidak melakukannya sehingga apabila petugas catatan sipi
tidak menggunakan kewenangannya maka biasanya petugas tersebut langsung
mendaftar perkawinan tersebut tanpa melihat lebih jauh status hukum
perkawinan mereka. Hal ini dikarenakan petugas catatan sipil hanya
menjalankan tugas dan fungsinya dan petugas tidak memiliki kewajiban untuk
memeriksa kembali mengenai keabsahan substansi perkawinan beda agama di
luar negeri. Mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan diatur
dalam Pasal 70 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
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Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.
Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 UU Adminduk, ketika pasangan tersebut
kembali ke Indonesia, petugas catatan sipil wajib untuk melangsungkan
pencatatan atas peristiwa perkawinan tersebut sebagai bentuk penghormatan
dan bentuk perlindungan atas adanya vested rights pasangan tersebut. Dalam
tindakan pencatatan atas perkawinan luar negeri ini, petugas catatan sipil
Indonesia hanya mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena akta
perkawinannya telah diterbitkan di Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan
dilangsungkan.
Melalui tindakan pencatatan tersebut berarti petugas catatan sipil
mengakui perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut sebagai
perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia. Dari paparan tersebut,
tindakan petugas catatan sipil yang tidak memeriksa dan meneliti kembali
mengenai keabsahan substansi perkawinan tersebut dan hanya mencatat
peristiwa perkawinan (dalam hal ini perkawinan beda agama) maupun
melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data dan informasi pelapor sesuai
fungsi dan tugasnya, maka akibat dan/atau dampak dari tindakan pencatatan
tersebut tidak dapat dianggap melanggar ketertiban umum. Hal ini karena
tidak ada kewajiban bagi petugas pencatatan perkawinan untuk meneliti
kembali

keabsahan

substansi

apakah

perkawinan

WNI

yang

telah

dilaksanakan di luar negeri tersebut telah memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan
dan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka
akibat dan/atau dampak dari tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil
yang tidak memeriksa dan meneliti kembali mengenai keabsahan substansi
perkawinan tersebut tetap dianggap sah menurut hukum Indonesia. Berkenaan
dengan hal tersebut, maka pasangan WNI tersebut hanya sekadar mendaftar
saja sebagai kewajiban administrasi kependudukan dan petugas catatan sipil
berkewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh
pasangan WNI tersebut.
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Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, perkawinan beda agama
sebenarnya dilarang di Indonesia karena Indonesia tidak mengenal adanya
perkawinan semacam itu menurut hukum Indonesia. Melalui penafsiran
gramatikal pada Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan beda agama
dapat dilakukan di luar negeri dan akan dianggap sah menurut hukum
Indonesia namun terdapat makna lain dari bunyi pasal tersebut yang
menyatakan secara tegas bahwa bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU
Perkawinan. Artinya, pasangan WNI tersebut tunduk pada hukum perkawinan
Indonesia yang berdasarkan hukum agama sehingga Pasal 56 ayat 1 UU
Perkawinan sebenarnya tidak memberikan jalan keluar bagi pasangan beda
agama untuk melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Berdasarkan atas
pendekatan yuridis normatif, perkawinan beda agama adalah tidak sah
menurut hukum Indonesia.
Terlepas dari pendekatan yuridis normatif, perkawinan beda agama juga
tidak dapat dipungkiri keberadaannya karena kerap terjadi di kalangan
masyarakat Indonesia mengingat beraneka ragamnya suku,agama maupun
bahasa. Atas kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama, maka perlu
dilakukan pendekatan secara yuridis sosiologis. Melalui pendekatan yuridis
sosiologis, perkawinan beda agama harus dinyatakan secara sah karena
maksud tujuan hukum dibuat adalah untuk mewujudkan keadilan. Prinsip
vested rights menjadi dasar bagi pasangan WNI beda agama untuk
melangsungkan perkawinan dan ketika pasangan WNI tersebut kembali ke
Indonesia maka harus diakui dan dihormati demi mewujudkan keadilan bagi
pasangan tersebut. Hal tersebut akan terasa adil bagi pasangan tersebut yang
sudah melakukan semua prosedur yang berlaku di tempat perkawinan
dilangsungkan dan pasangan tersebut tidak memiliki niatan untuk menghindari
hukum nasional yang berlaku. Berdasarkan atas pendekatan yuridis sosiologis,
maka pengakuan atas perkawinan beda agama sifatnya adalah wajib untuk
menghormati maupun melindungi prinsip vested rights agar terwujudnya
keadilan sebagai tujuan dibentuknya suatu aturan atau hukum.
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Namun penelitian mengenai perkawinan beda agama di luar negeri perlu
dilakukan studi lebih lanjut mengenai keabsahan perkawinan semacam itu.
5.2 Saran
Melihat permasalahan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis kepada
pembuat UU Perkawinan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan
di atas agar terjadi kesepahaman mengenai permasalahan tersebut.
Pertama, UU Perkawinan sebagai hukum perkawinan nasional segera
untuk direvisi dan sedianya harus dapat menampung gejala-gejala sosial yang
ada di dalam masyarakat khususnya tentang perkawinan beda agama.
Seharusnya UU Perkawinan merumuskan secara tegas untuk melarang
maupun memperkenankan perkawinan beda agama agar tidak ada perdebatan
mengenai keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia.
Kedua, tindakan petugas catatan sipil dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tidak hanya memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi
maupun validasi data dan informasi atas pelaporan pasangan WNI yang telah
melangsungkan perkawinan di luar negeri tetapi petugas catatan sipil juga
seharusnya memiliki kewajiban meneliti kembali dan memeriksa keabsahan
substansi suatu perkawinan agar tidak terjadi penyelundupan hukum yang
secara sengaja dilakukan oleh pasangan tersebut.
Ketiga, pengaturan perkawinan beda agama seharusnya tidak hanya
dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif saja namun perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan pengakuan terhadap keabsahan
perkawinan WNI beda agama di luar negeri dengan pendekatan lain seperti
pendekatan yuridis sosiologis.
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