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1. Menurut bapak apa sih itu perkawinan? 

Jawab: Menurut saya, jika dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yaitu hubungan lahir batin antara calon suami dan calon 

istri untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. 

2. Menurut bapak apa sih pengertian dari perkawinan beda agama itu? 

Jawab: Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antar 

agama, misalkan suami beraga Islam dan istri beragama Kristen.  

3. Bagaimana syarat sah perkawinan beda agama di Indonesia? 

Jawab: Syarat sahnya perkawinan beda agama juga harus dilihat juga dari 

sisi materiil dan formal seperti jelas status perkawinanya monogami atau 



poligami dan memiliki agama atau kepercayaan serta umurnya sudah 

mencukupi. 

4. Apakah alasan bapak mengabulkan permohonan beda agama tersebut, 

sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan hanya mengatur perkawinan yang dilakukan menurut agamanya 

masing-masing saja? 

Jawab: Karena Sebelumnya sudah ada kesepakatan antara calon sumai dan 

istri bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan beda agama tanpa 

adanya paksaan dan tidak ingin merubah agama mereka masing-masing serta 

mereka juga sudah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil. Saya juga 

sudah menanyakan kepada saksi yang kebetulan pengurus agama Buddha 

dan tokoh agama dan mereka menyatakan dalam persaksianya bahwa 

perkawinan beda agama bisa dilaksanakan asalkan dicatatkan terlebih 

dahulu dan kemudian akan dilakukan pemberkatan dalam agama Buddha. 

Dan saya juga mempunyai dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 Pasal 35 huruf (a) dikatakan bahwa perkawinan yang sah adalah 

perkawinan yang mendapatkan penetapan dari Pengadilan. 

5. Apa saja dasar hukum bapak dalam mengabulkan permohonan penetapan 

perkawinan beda agama tersebut?  

Jawab: Karena terjadinya kekosongan hukum dalam Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama, sehingga saya merujuk 

kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 Huruf (a) dan juga 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

6. Apa maksud dari pemberkatan menurut agama Buddha? Apakah calon isti 

yang bergama Islam harus pindah dulu ke agama Buddha? 

Jawab: Maksud dari pemberkatan menurut agama Buddha adalah semacam 

pemberkatan yang dilakukan setelah adanya proses pencatatan perkawinan 

yang tidak mengharuskan calon istri yang beragama Islam pindah ke agama 

Buddha terlebih dahulu. 



7. Bagaimana proses permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan 

Negeri Kudus? 

Jawab: Sebelumnya pemohon sudah berkonsultasi dengan pegawai 

pencatatan sipil yang menyarankan untuk pergi ke Pengadilan Negeri 

terlebih dahulu untuk meminta penetapan perkawinan beda agama. 

Kemudian pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kudus dan mengajukan 

permohonan penetapan perkawinan beda agama. Setelah mendapatkan 

penetapan kemudian pemohon datang lagi ke pencatatan sipil dan memohon 

agar perkawinanya tersebut bisa dicatatkan. Nah tugas saya di sini hanya 

sebatan memberi penetapan perkawinan beda agama saja, selebihnya saya 

tidak mengikuti lagi proses di kantor catatan sipil dan juga dilakukanya 

pemberkatan menurut agama Buddha. 

8. Apakah di kantor catatan sipil hanya dilakukan pencatatan saja atau bahkan 

juga bisa sekalian dilakukan akad nikah? 

Jawab: Di sini, Pengadilan hanya mengabulkan dan memberi penetapan 

perkawinan beda agama saja, selebihnya di kantor catatan sipil apakah 

dilakukan pencatatan atau  bisa akad saya sudah tidak mengikuti lagi dan itu 

sudah menjadi wewenang dari kantor catatan sipil. Pengadilan Negeri Kudus 

hanya memberi surat pengantar kepada Panitera untuk diberikan ke kantor 

catatan sipil agar bisa dilakukan pencatatan perkawinanya. 

9. Pernahkah bapak menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama? 

Jawab: Baru sekali ini saya mendapatkan kasus perkawinan beda agama. 

10. Bagaimana saran bapak dalam menanggapi kasus perkawinan beda agama 

ini? 

Jawab: Saran saya jika ingin melangsungkan perkawinan harus seagama atau 

sama keyakinan, namun apabila tidak bisa mendapatkan yang seiman ya mau 

bagaimana lagi. Karena jika dilihat dari penduduk Indonesia yang banyak 

dan agama yang berbeda-beda tidak memungkiri dapat terciptanya peluang 

perkawinan beda agama. 
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